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tvarkyti orines jėgas, 6 pas- kurioj daly vauja Lie- WASHINGTON, D„ C., lic-|riavimo paktą ir kad

Rygoje prasidėjo tarptau
tinė geležinkelių konferen-

♦ • ?

AMERIKOS LIETUVIŲ R. K. §V. JUOZAPO* DARBININKŲ SĄJUNGOS ORGANAS

TRAUKINIŲ KATASTROFA 
RYGOS PAJŪRY

K

Užmuštas 4, sužeista 17

ri ; ’ U •
SEPTYNI DARBININKAI ŽUVO

EKSPLIOZIJOJ

Kensington, Pa.
S. Aluminum kompanijos 
dirbtuvėje kilo ekspliozija. 7 
darbininkai užmušta ir 9 su
žeista.
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Birželio 27 d. apie pusiau 
9 valandą Rygos — pajūrio 
geležinkelio linijoj tarp To- 
rensbergo ir Sarulaukse sto
čių ties Ryga įvyko dar ne
buvusi Latvijoj savo dydžiu 
katastrofa, susidūrus ėju
siems iš Rygos ir pajūrio 
traukiniams. Ypač nuken
tėjo pajūrio traukinys. Jo 
'bagažo vagonas visiškai su
naikintas, toliau pašto vago
nas sugadintas ir trečiam 
vagonui išlaužta siena ir 
stogas. Bagažo vagone už
mušti du konduktoriai ir su
žeistas pašto valdininkas. 
Rygos traukiny sudaužytas 
bagažo vagonas ir sugadin
tas ėjęs už jo vagonas.

Iš viso užmušta 4 žmonės 
ir sužeista 17, iš jų 7 sun
kiai. Sunkiai sužeistųjų tar
pe yra viena moteris Chaja 
Paktor iš Lietuvos. Užmuš
tųjų pavardės dar nenusta
tytos.. _ _ _ . -

Mašinistai ir padėjėjai 
pasiliko nepaliesti. Pasku
tiniu momentu jiems pavy
ko sulėtinti traukinių ėjimą 
ir tuopat išvengti dar dides
nės katastrofos.

Katastrofa Įvyko dėl sto
ties budėtojo neatsargumo 
Terensberge, kuris paleido 
traukinį ne į tuos bėgius.Ve
damas tardymas. E.

RYGA, Latvija, liepos 18. 
— Praneša, kad buvęs kazo
kėj vadas ir 1919 metais rau
doniju lį armijos vadas gene
rolas- JBudenny kviečiamas 
kariuomenėn, pirmiausia su-

kui imtis tvarkyti pėstinin
kus, kavaleriją ir tankų divi
zijas Mandžiūrijos parubežy. 
Sako, kad Sovietų Rusijos 
valdžia raudonojoj armijoj 
kito tokio energingo ir ga
baus vado neturi.

Gen. Budennv tik ir at
laikęs generolų Denikino, 
Wrangelio ir Surkelio jėgas. 
Kitaip, bolševikai būtų žuvę.

Taigi ir dabar, matydami, 
kad reikia stiprios ir gerai 
organizuotos armijos prieš 
kinus, raudonąją armiją pa
veda gen. Budennv.
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KEYPORT, N. J.—Cathe- 
rine Crawford, 13 metų am
žiaus, nušovė savo tėvą.

Kada policija atvyko į tra
gedijos vietą tai mergaitė 
aiškinosi, kad jos tėvas ver- 

i elgtis.tęs-ji? su j
Mergaitė areštuota ir vėliau 
paliuosuota užsidėjus $2,500 
kauciją.. Ji* greičiausia bus 
išteisinta. Taip reikalaująs 
i r prokuroras įQuinn.

-------- r—’—BOLŠEVIKĮJ PRIEŠAI RENGIASI j KOVĄ

tuvos, Latvijos, Estijos, Sov. 
Rusijos, Vokietijos ir Japo
nijos atstovai. Tariamasi 
dėl tranzito ir prekių judė
jimo.

SAVOTIŠKAS KOVOS BŪDAS 
SU ŠLAMŠTAIS

PEIPING.—Praneša, kad 
buviusis Rusų įkazokų vadas 
gen. Semiono^, kuris ener- 

•rieš bolševi-

Lietuvos maldininkų eks- 
kursija, vadovaujama J. E. 
Vyskupo M. Reinio, į Romą, 
nuvyko birželio 28 d. Stoty
je ekskursiją sutiko Šv. Tė
vo Nuncijus Lietuvai J. E. 
Arkivysk^Bartoloni. mari- 

t 

jonų kongregacijos genero
las kun. Pr. Bučys, “Pava
sario” Sąjungos pirminin
kas Dr. J. Leimonas ir kiti.

Šv. Tėvas mūsų ekskursi
jos atstovus priėmė šv. Pet
ro ir Povilo dieną, kurioje 
dalyvavo ir arkivyskupas 
Bartoloni. Pas šv. Tėvą ats- 

užtruko apie valandą 
Šv. Tėvas priėmimo 

pasakė ilgą ir gražią 
Mūsų maldininkų ats-

KINIJA NORI TAIKOS 
SU RUSIJA

WASHINGTON,D 
pos 19. — J. V. sekretorių 
Stimson viešai priminė 
ir Sovietų Rusų vvriausy 
pasirašyta Kelloggo nek

pos 22 d. — Kiniečių minis- 
teris Wu, gavęs instrukcijas 
nuo savo valdžios, praitešė 
Jungt. Valstijų sekretoriui 
Stimsonui, kad Kinija laiky
sis savo pasižadėjimo, kuri 
davė pasirašydama paktą. 
Šiandien Nankingo vyriau
sybė pasiuntė Sovietams no
tą pareikšdama, kad ji norė
tų ginčą išspręsti taikiu bū
du. Notoje pažymėjo, kad ji 
neturėjo noro pradėti karą 
mi Rusija, bet tik gynė savo 
teises. Be to, pažymi, kad 
Rusija sulaužė paktą savo o- 
fensvviu veikimu Mandžiū-

• t

rijos parubežv. ■

turėtų jo laikytis.
Šis J. V. sekretoriaus 

minimas sukėlė daug kalbi 
ir net atkreipė Tautų Tary- 
bos dėmesį.

Didžiosios valstybės Jung.j 
Valst. tą žingsni užgyrė irV 
pasižadėjo palaikyti.

Abi susiginčijusios valsty- $ 
bes irgi, matyt, norėtų ginčą 
išspręsti be karo, bet prie to 
dar nenorėtu prisipažinti.

Jung. Valst. sekretorius- 
Stimson pireiškęs, kad
rui Kinų su Rusais išspręsti, 
reikia sudaryti arbitracijo& 
komisija iš didžiųjų valsty
bių atstovų, kurios pirmuti- 
nės pasirašė Kelloggo

Šiam sumanymui didžioj 
sios valstybių jėgos 
Bet kalbos apie taik; 
pasiekė karo lauko. 
Chang Hsueh Liang 

sybei, kad Rusijos kariuome
nė paleido ugnį į Kinus. 
Prez. Chiai'g Kai-Shck atsi- 
šaukė i kariuon ene, kurios’ ‘ .. . .jis esąs vadu, kad ji initūSL, 
ginklą ginti Kinijos suvere
nitetą prieš “raudonąjį im
perializmą.”

Sako, kad Rusai pirmiau
sia paleido ugnį į Kinus, ii 
dabar jeigu Įsisiūbuos karaĄ 
tai Kiniečiai tik ginsis. Į ri

Japonai pradėjo krausty-s.5 
tis iš Mandžiūrijos į saugėsĄ'

■ ’ 

nes vi (“tas.
* *

Taigi didžiųjų valstybių 
spaudimas gal ir sulaikyk 
nuo karo. Japonai pataria, 
geležinkeli grąžinti

S
o?

tovai 
laiko, 
metu 
kalba._____/ f

Nesenai Vienos m. vienoje gi]lgai kovojoį> 
traukinio stotyjv, pilietis Fr. kt(H. prasidėjo nesusiprati. 
Freiherr 
egz. įvairių nepadoriai pa
veiksluotų laikraščių. Par
davėjai Fr. Freiherr pareiš
kė, kad 
juos tik 
verstas.
sus labai
našių dalykų dar nematyta, 

-į .Žandarui, užpuolusiam jį už 
viešą prasižengimą, Fr. at
sakė, kad didelis nusikalti
mas esą viešai rodyti jo su
draskytoji spauda. T .grasi
nimus, kad, jei tuojau neat- 
siteis, tas žygis kaštuos jam 
labai brangiai. Freiherr at
sakė. kad pinigų jam užtek
sią. tačiau, būdamas katali
kas. jis negalįs ramiai žiū
rėti. kaip tam tikra spauda 
sistematiškai demoralizuoja 
ir žudo liaudies, ypač jau
nimo, sielą. Knygų parda
vėjai jis nueidamas paliko 
rašteli ’*Fr. Freiherr v. Dal- 
\vigk-Lichtenfels, nori būti 
traukiamas Į teismą dėl su
draskyti] laikraščių apmo
kėjimo.”

die-

■i.. įĮJd vėl-vien
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LENKAI UŽĖMĖ SALAITĘ MERKIO UPĖJE
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Paryžiuje įsikūrė lietuvių 
ir žydų, kilusių iš okupuo
tos Lietuvos, draugia, kuria i 
priklauso jau apie 100 na
rių.

Šis distriktas prieina prie 
turtingos Kinijos provinci
jos Mandžiūrijoj, kur eina 
Kiniečių Rytinis Geležinke
lis, dėl kurio dabar pešasi.

jis atlyginsiąs ūži 
teismo keliu pri- 
Toks jo elgesys vi- 
nustebino, nes pa-

Lietuvių Prekybos B-ve
366 W. BR0ADWAY SO. BOSTON, MASS.
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pasažierių iššoko pro langus 
ir išliko sveiki.

VĖL'NELAIMĖ SU 

LĖKTUVU

Kaunas.—Birželio 26 
ną Klaipėdos krašte nukrito , 

*

Buvęs ištremtas kairiųjų 
bolševikų vadas Karolis Ra- 
dekas susitaikė su dabartine 
sovietų valdžia ir grįžo at
gal į Maskvą.
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Tik ką ganome didelį transportą iš Lietuvos geriausią įvai- 

I rią rūsių saldainių (kendžių). Parduodame svarais ir po dau- 
1 giau. Perkantiems pardavimui duodame nuolaidą

i
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26 KOMUNISTAI NUBAUSTI 
KALĖJIMU

Konstantinopolis, liep. 18. 
— Komunistai, kurie buvo 
kaltinami dėl komunistinės 
propagandos’ buvo teisiami 
ir rasti kaltais. Iš 35 kalti
namų komunistų, 26 nubaus
ti kalėjimu, kiekvienas po 
DA nietų.

viešai sudraskė 44 niams Kinijos su Rusija, jis 
pradėjo organizuoti senuo
sius Rusijos kareivius.

Sako, kad jis rengiasi at
naujinti kovą prieš bolševi
kus.

tovai įteikė šv. Tėvui gražų 
bendrą ir katalikiškojo jau
nimo vardu adresą.

Šv. Tėvas mūsų maldinin
kus apdovanojo me.dalikė- 
liais.

VIENNA. Austrija, liepos 
18 d. — Tūlas Anton Leitner, 
siuvėjas, areštuotas ir kalti
namas, kad jis norėjęs nužu
dyti Austrijos prezidentą. 
Jo kišenėj rado užtaisyta re
volverį. Sako, kad jis kaltu 
prisipažinęs.

KOMUNISTŲ VADŲ PROTO 
STOVIS

Bolševikų vyriausybė už
draudė platinti ir pardavi
nėti" profesoriaus Voskre- 
senskio knygą apie Rusijos 
komunistų partijos narių 
proto ligas. Profesorius per 
keletą metų tyrinėjo 70 nuo
šimčių komunistų partijos 
vadų. Jis tvirtina, jog visi 
jie labiau ar mažiau serga 
proto ligomis. Rimtai serga 
patys įžymiausi bolševikų 
šulai: Trockis, Rykovas (da
bartinis Rusijos valdovas), 
Stalinas. Ordžannikidzė ir k. 
Rimta proto liga sirgo ir mi
ręs bolševikų šulas Leninas. 
Profesoriaus Voskresenskio 
knyga parašyta moksliškai- 
paremta daugybe įvairių ta
kų užtat ji ir baisiai nepa
tinka konlunistams. Štai, 
koki rojaus apaštalai valdo 
ir ,laiko sunkiai prislėgtą 
Rusijos kraštą.
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DEŠIMTS UŽMUŠTA TRAUKINIUI NURIEDĖJUS 

NUO TILTO -

MASKVA, liepos 18. —. 
Visus suįdomino Sovietų Ru
sijos valdžios pareiškimas, 
kad ji jau turi pagaminus 
planus steigti Biro Badjan 
distrikte, prie Amur upės, 
vieną didžiausių nepriklau
somą žydų valstiją pasauly. 
Bus žinoma kaipo Žydų So
vietų Socialistinė Respubli
ka ir turės savo kalbą, savo 
įstatymus ir papročius. Be 
to, gaus didelę ekonominę 
paramą iš Maskvos.

Keliolika tūkstančių žydų 
jau išsiųsta kolonizuoti Sibe- 
rijos distriktą, kuris yra 
maždaug toks didumo kaip 
Tėvas valstija.

PARYŽIUJ AREŠTAVO
95 KOMUNISTUS

Paryžius, liepos 21. — Vi
daus Reikalų Ministeris ir 
Policijos Viršininkas pada
rė medžioklę ir- areštavo 95 
komunistų vadus, kurie ren
gėsi prie rugpjūčio 1 d. de
monstracijos.

Gegužės 1-mos dienos riau
šės jau pamokino vyriausybę 
kaip elgtis su kraujo ištroš
kusiais komunistais.

vas. su lakūnais vyr. leite
nantu Vimeriu ir kap. Kun- 
caičiu. Vimeris sunkiai su
žeistas ir be sąmonės nuga
bentas į ligoninę. Kap. Kun- 
caitis tik smarkiai susitren
kė. Orlaivis visiškai sudu-
vzo.

AMERIKIEČIŲ EKSKURSIJA 
JAU RUSIJOJ

Maskva. — Praneša, kad 
apie šimtas Jung. Valst. biz
nierių ir profesijonaių jau 
atvyko iš Berlyno į Maskvą. 
Juos Sovietų komisarai labai 
maloniai priėmė ir vaišina. 
Turistai žada pabūti Rusijoj 
apie mėnesį laiko.

DENVER, Col., liepos 18. 
— Važiavusia iš Chicagos 
ekspresinis Colorado trauki
nis per tiltą arti Stratton, 
Col. įlūžo ir nuriedėjo i van
denį. Dešimts asmenų už
mušta ir keletą sužeista. Spė
ja, kad dar mirs nuo žaizdų 
dešimts ar daugiau. Keletą
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PROHIBICIJOS AGENTAI KAL
TINAMI UŽ KRATĄ VTE- 

JTUOLYNE

Los Anglees, Cal. — Perei
tą savaitę prohibicijos agen
tai įsilaužė į vienuolyną prie 
'Šv. P. Guadelupa bažnyčios, 
įBelvedere priemiesty ir pa- 
Įdarė kratą neturėdami “wa* 
rento” iš teismo tą daryti.

Prohibicininkai nieko ne
rado. bet labai išgąsdino vie
nuoles.

T tokį prohibicininkii dar
bą atkreipta aukštesnės val
džios domė, ir sako, kad puo
likai bus atiduoti teismui ir, 
kaltinami už nelegalį įsilau
žimą. Tai ko siekia “sausio- 
.ii.”'

BERLYNAS, liepos 18 d. 
— Žinios iš Kauno praneša^ 
kad Lenkijos kareiviai už
ėmė mažą sulą Merkio upėje, 
ir kad ją užimdami nušovė 
tris lietuvių sielininkus. Tas 
parodo, kad lenkai labai iš
troškę lietuvių kraujo.

PERKŪNAS TRENKĖ 
/ DOTNUVOJ

K alūnas. — Liepos 6 d. Do
tnuvos dvare perkūnas tren
kė į medį, ties kuriuo užtva
re stovėjo Dotnuvos Ž. Ū. A- 
kademijos dvaro galvijai 
Užmušta penkios karvės ir 
dvi telyčaitės.

Netoli stovėjo apie 10 žmo
nių, bet jų nepalietė.

» I

KINIEČIAI NUMALŠINO RAUDONŲJŲ RIAU 
HARDINE

TOKIO, Kinija,'liepos 18. 
— Japonų žinių agentūros 
begalina tik trumpas žinutes 
iš Harbino.

Geležinkelių pasažieriai va
žiuojanti tarptautiniais trau-

NUŠOVĖ LENKŲ MOKYTOJŲ 
INSPEKTORIAUS PADĖ

JĖJĄ

U’iTnzM.v. — Birželio mėn. 
23 d. netoli Naugardėlio ras
ta miške nušautas keliom 
kulkom lenkų mokyklų in
spektoriaus padėjėjas Stad 
nikas. Nušovimo’ priežastys 
nežinomos, bet manoma kad 
politinės, nes užmuštasai li
ko neapiplėštas, net pinigai 
nepaimti.

kiniais hiri persėsti 
traukinius Manculi ir vs 
žinoti Į Vladivostoką Ussii 
linija. Rusijos kon 
Darbine skubiai rengiasi 
sinešti iš Kinijos į Rusijl 
Rusai darbininkai, di 
prie geležinkelį , 
triukšmingus susinu 
Poi susirinkimu sukėlė

1 J •• ; *•

šes. Kiniečiai rusą 
ninkus numalšino.,

Japonai vis dar "mano, tartį 
Sovietų Rusija nes 
prie ilgo karo, kad 
nors būdu susitaikys SU E 
ni ja- Ja|>onai sako, kad 
laikysis neutraliai. Betklai 
girnas ar išlaikys.
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galėdami šviečiamos iš lai- • .

Vo-

ruošti III-ją Dainų Šventę. įasa visiškai tuščia, neišmo-
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JONINIŲ IĖKILMĖS 
“ RAMBYNE ~ ~kaip ir kasttiet, kalne, 'Mažojoj buvo įspūdingos juų apeigos. Į Ramby- į suvažiavo daugybė apy- rįkes. žmonių, kėli chorai, Šventėje dalyva- ir rašytojas — filosofas idunaš. Pakeliui į Klaidą , garlaiviu, Rambvne sustoję ir aukštieji TąjUhgbs svečiai: ge- o šfekr. pavad. Sugi- 

& ir jo palydovai. Aiikš- š svečius lydėjo užsienių ėi^alų ministorijos gėnero- sekretoriuš dr. Zaunius, etuvos miiiistėris Berlyne

iŠ KETURIŲ KINŲ LIKO TIK
2—VIEKAS - ' '. Pereitais matais Šiauliuose buvo įsteigtas naujas kino teatras “Marsas,” kuris po kokios savaitės subankrm tavo. - ■ 'Nesenai trečias kino teatras “Splendid Palace” parduotas buvusiam notarui Švapinakui iš- varžytinių ir dar ligi šiai dfenai neveikia. Tuo būdu Šiauliuose dabar veikia tik vienas “Liaudies Namų” kino teatras.

KAfflOirAS VŠBBICKAtLrašė iš Kdtino ligbhinės jau visai pasiteikęs Virbiekas.-!
STEIGIAMOS NAUJOS DŽIOVI- 

NlifKŲ SANATORIJOSKaune įvyko metinis ko- vai.su džiova draugijos narių susirinkimas. Iš pranę- Šimo apie draugijos veikimų matytį kad kovai su džiova paskutiniais metais daug lį-

- > ousLruuuinąs įsrmKv naują --valdybą, «kurią sudaro dftkfarai: R. Gntiittfe; ptoi.' ^įii-geliŪrias, ’fcdgankš, šfe-
i "-i— • * ję* ajJ8K.r. IH1kX1U.~Vasetatete y . ^iausiSs Ue&vojodllilskas. šiuo utetu draugiją kovai su džiova1 jau turi 'pusėtiną naritį skMČih1. ’v

• * ;’*>.•* L-.’

1 ....................... ...... w ?— • ’ ?

. ŽEMIŲ SURAfiTNBJIMAS-■ * į.;: .į Klaip&įos krašto dn^itčA| j°s parėdymai netrūkus vŲ" • sime krašte įVyks pasėlių irtasis ū Apie šio paukščio

Šiomis dienomis Klaipėdos 
krašte, Šilutės apskr. htišau-paukš tis — grifas (Gyps jfplvus). Tąij yra plėšrus paukštis, panašus kiek į arą, tik ne tokios i kilnios išvaizdos. Grifas kiek primena ir musų kalakutą, juo labiau,' kądrjo galvą ir kaklas apaugęs ne plunksnomis, o vienvo tfuveikta: pradėta staty- litų naudojamų žemių s'ura- ti dvi naujos džiovininkams sanatorijos Panemunės miške ; numatoma statyti dar ir trečia. ;

šymas. Jis bus atliktas per kaimiį seniūnus, kurie turės pristatyti sąrašus iki liepos mėn. 20 d. ... -

Birželio mėn. 24 d. Južin- valšč., Jurgiškių vienk. 
fdėl nežinomos priežasties ki- ; 10 gaisras. Sudegė pil. Vin- 

k jašiuliohio gyvenamas < damas, klėtis, tvartas su kai kuriais gyvuliais, ir šiaip ki- b turto.
Nuostolių priškaitoina per

TILŽĖJE NORI ĮSTEIGTI 
LIETUVIŲ KALBOS 

, ; - KURSUS

Laikraščių žiniomis,kietijos lietuvių susivieniji- Uab Tilžės skyrius neseniai yra pasiuntęs atatinkamoms lėčių valdžios įstaigomsišymą leisti jam įsteigti mokyklos amžiaus vaikams Vakarinius lietuvių kalbos kursus. Prašyme tarp kita 
pažymėta, kad kursuoslietuvių alkai bus mokomi ytažsyklingos lietuvių kalbos, 

n&es mokyklose jie neturi jo- 
Jtios progos šios kalbos mo- kintis.
— --

I

JURBARKAS. — Jurbar
ko “Saulės” gimnazijoj įvy- 
ko permainos; vietoj atsisa
kiusio direktoriaus p. Justi
no Naujoko pasklidas ir pa
tvirtintas direktoriumi p. P. 
Samulionis, kuris pradės ei
ti savo pareigas nuo rugpiū
čio 1 d.

TREČIOJI DAINŲ ŠVENTĖ 
1930 METAIS

Muzikas ir dainos darbuo
tojų mintimi ir nutarimu 
peiaiai metais liepos mėn. 
sudarytas Lietuvos Muzikos 
ir Dainos Centras, atsižiūrė
damas i besiartinančias Vy
tauto Didžiojo sukaktuves, 
kurias visa tauta ruošiasi 
kuoiškilmingiausiai švęsti, 
jau š. m. sausio mėn. 13 d. 
yra nutaręs, tų sukaktuvių 
metais būtent 1930-siais bir
želio ar .liepos mėnesi, su-
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G. VIŠINSKAS
Lietuvis Advokatas *

Vedu visokias bylas ir padir-
btt Visokius dokumentus viso- < 

kiems reikalams.
683 tiORTS MAIN STREET I 

Brockton, Mass.
b OFISO VALANDOS
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VILNIUS. — Lenkų okų- ŽIOGELIAI, Gardino ap. 
pantų valdžiai Vilniuje šei- Karo z metu ir? vokiečiams 
mininkaujant, visos didės- (užėjus, kai nebuvo jokių me
nės įmonės baigia susiban- kyklų, mūsų sodžius samdy- 
krutyti. Šiomis diehomis.sU-jdavo kas met “daraktorių,” 
bankrUtino beveik visos kuris mokė vaikus gimtoje 
stambesnes žydų įmonėj, j kalboj e skaityti ir rašyti. 
Bankroto pavojus gręsia'Dabar yra blogiau. Mokyk-l 
taip pat ir Vilniaus žydų Jos neturime. Bet kiek iš- 
bankui.

TRIUKŠMAUJA BAŽNYČIOJ kraščių, kurių čia gauname 
Adutiškio bažnyčioje okūp. :8 egzempl.

" _ tLietuvoje prieš kelias die
nas buvo gana smarkūs lie
tuvių su lenkais susirėmi
mas. Susirėmimą iššaukė 
sukurstyti lenkai.

“Vilniaus Ryto
jaus” ir keletą lietuviškų 
laikraščiu iš Amerikos.

VILNIAUS BŪKLĖ BE GALO 
SUNKI

Vilniaus miestas atsidūrė 
didžiausiame skurde: mi&td

ATSIŠAUKIMAS Iš
VILNIAUS KRAŠTO

SUDEGĖ ŪKIS

Birželio 21 d. Daugų vals
čiuj, Padaugės kaimo gyven
tojo Gabrio Vaitkevičiaus 
sodyboj kilo gaisras. Ugnis 
sunaikino gyvenamąjį namų, 
svirną ir tvartą. Iš viso nuo
stolių padaryta už 17,126 li
tus. Trobesiai buvo neap
drausti.

SUDEGĖ PIRKIA IR 
KLUONAS

Naktį iŠ 23 į 24 Alvito val
sčiuj, Maldelių kaime sudegė 
Mato Rucevičiaus kluonas ir 
gyvenamosios trobos. Gais
ras nuostolių padarė per 8,- 500 litik

GIMINES IR PAŽYSTAMI
a 1Jūsų giminės ir pažįstami Lietuvoj, beabejo, Mūri žinoti, ką veikia Amerikoj katalikės moterys. Atsiųskite 2 dpl. ir 50c. “MOTERŲ DIRVAI” o ji per ištisus metus keliaus Lietuvon ir visą papasakos.“MOTERŲ DIRVA” yra vienatinis Amerikos lietuvių katalikių moterų žurnalas, leidžiamas Moterų Sąjungos. Joje sale straipsnių ak- . totaliais moterų klausimais, šalę žinių iš viso pa- J Ratilio m oi erų gyvenimo, nuolatos eina šie skyriai: 1) Vaikų auklėjimas, 2) Sveikata, 3) Namų ūkis, 4) Mandagumas, 5) Literatūros skyrius ir kiti.^‘MOTERŲ DIRVA” yra papuošta gražiais viršeliais ir vinjetėmis. Jos formatas (didis) 

yra toks, kad po metų galimi pasidaryti daili 
knyga. Nelaukite ilgai. Siųskite pinigus tuojau
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ka tarnautojams algų, 
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* tjžsakvttins siųskitė šiuo adresu:
“MOTERŲ DIRVA” i

2322 W. 24 Street, Chicago, Itl.
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Motiejus Simonėlės, Jur
gio ir Marcelės sūnus, iš 
Gūritauninkų sodziaUs, Tvė-

v.. biTįbŪfS;. \ '..t.

diduiiKj galima spręsti jau i? to, kad išplėstii sparnų tar- pugalis turi apie 2 metrus 60 centimetrų.
Grifai yra pietų kraštų gy

ventojai, bet. kai kada atski
ri paukščiai arba mažesni jų 
pulkeliai nuskrenda ir toliau 
į šiatfrę. Žinomi keli atsitiki
mai, kad jų sumedžiodavo 
Vokietijoj ir Lenkijoj. Gri
fai minta vien dvėsena ir yra 
labai ėdrūs. Šiltuose kraš
tuose,. kaip Afrikoje, jie tu
ri didelės reikšmės, kaipo 
kaimų ir miestų valytojai. 
Mat, ten žūva daug gyvuliu, 
ypatingai iuio -Įvairių užkre
čiamu ligų. Grifai, sukinėda- 
miesi visą dieną didelėje 
aukštumoje ore ir turėdami 
labai geras akis, greit paste
bi ir puola iš aukštumos savo 
grabinį.

Prie grobinio grifams daž
nai tenka varžytis su plėš
riais žvėrimis — šakalais ar
ba hienomis, bet ginkluoti 
^stipriais snapais jie ne labai 
šių grobuonių bijo.

Vil-

UŽANTSPAUDAVO 
CERKVĘ

V7bH«.s. — Liskove, 
kariškio apskr. tarp provo-
slavu ir katalikų senai jau 
ėjo ginčas dėl cerkvės, ku
rią katalikai gyventojai rei
kalavo paversti bažnyčia, o 
pravoslavai, be abejo, apie 
tai nė klausyti nenorėjo. Da
bar, kaip pranešama lenkų 
administracijos organai cer
kvę užanspaudavo neleisda
mi provoslavams laikyti pa
maldų iki klausimas bus ga
lutinai išspręstas.

Bendrai tenka pasakyti, 
kad po karo daugelyje vietų 
kyla ginčų dėl bažnyčių, ku
rios Muraviovo laikais buvo 
pakeistos cerkvėmis. O kaip 
tenka girdėti katalikų baž
nyčios hierarchija taip pat 
reikalaujanti grąžinti kata
likams visas savo metu msų j 
atimtas bažnyčias.

tečiaus valsčiaus Švenčionių" 
apskr. Vilniaus gub., dar 
prieš karą išvažiavo Ameri
kon ir apsigyveno Čikagoj. 
Jojo giminės, brolis Boleslo
vas Šimonėlis, likę tėviškėje, 
norėtų .sužinoti apie jojo li
kimą ir prašo geros širdies 
žmonių, kuriems teko susi- 
durti §u Motiejum Simone- ‘ 
liu, pranešti apie jį; stačiai 
giminėms, arba “Darbinin
ko” redakcijai.

Nušautas Klaipėdos kraš
te , grifas buvo nepaprastai 
išbadėjęs i^ątflięeę&s. Ma
tyt, jam Lietuvoje nebuvo 
tinkamo maisto. Šis taip re
tas Lietuvoje paukštis pado
vanotas Gamtos Tyrimo Sto
čiai Kaune, kur galima bus 
pamatyti jo iškamšą.

Prdf. T. Ivanauskas 
(“Mūsų Rytojus”)

A. L R. K. MOTERŲ S-GOS 
XIV-TAS SEIMAS

■>

*

Ką tik išėjo iš spaudos!
1Artisto

STASIO PILKOS 
Nauja. Knygą

“JAUNA KŪRYBA”su paveikslais
Daug rimtų ir juokingų pasi
skaitymų, dainelių, deklėmaci- 
PJ-
Verta
muose

-t

kiekvienam turėti 
tą gražią knygutę.
Kaina ilk 25c. 

persiuntimą prisiųskit 
pašto ženklelį.

“DARBININKAS”
336 B’way, Šo. Boston, Mass,

j . A Į - r ______________________
X ' r » • • *. *.3 •

Už3c.
U

na-

už

ų TIK ATĖJO NAUJAS SIUN 
MALDAKNYGiy

MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais '____ $1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, baltais viršeliais______ :_____$1.25
Maldų rinkinėlis, juodais viršeliais_________ —$1.75
MALDŲ RINKINĖLIS, juodafa viršeliais.____________ $1.00
MAŽAS NAŪJAĖ AtTKBd AlTORiUŠ, juodais prss- 

.50 ;i
« A \ j
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“DARBININKO” ADMINISTRACIJA s
388 WMt BnMdWty d ' South Boston, Mass.

• ” *■ , - • Jr

n» i t <? i

tais viršeliais________p______
. fe V;.; -

Visus užsakymus siųskite sekaųeiu adresu:

t
s

v - *

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-sis Seimas įvyks rugpiūčio 5, 6, 
7 dd., 1929 m., New Britain, Ct. 
Sulig 13-jo Seimo nutarimo, šįmet 
Seimas turėjo įvykti Mass. valsti
joj, bet, kadangi Mass. valstijoj 
dar nėra įregistruotas čarteris, to
dėl Seimas šaukiamas Conn. vals
tijoj.

Mūsų Seimai turi nemaža Są
jungai reikšmės. Juose peržiūri
ma visas Organizacijos stovis, ieš
koma patogesnių sąlygą jos plė
tojimui ir siekiama prie gražes
nės ateities. Todėl visos kuopos 
ir Apskričiai prašomi ruošti gerų 
ir naudingų sumanymų Seimui ir 
prisiųsti savo atstoves. Rinkite j 
Seimą atstoves tokias nares, ku
rios yra daugiau apeipažinę su 
Moterų Sąjunga, nes iš atstovių 
i> C. Valdyba yra renkama sekan
tiems metams.

ŽLaikas bėga greitai, todėl visos 
tĮrime subrusti, kad šį 14-ąjį Sei- 

. Irtą padarius sėkmingu.
•Kuopos siųskite atstoves sulig 

nurt>dymp mūsų Ęonstitucijos. 
Taigi, lai nei vienos kuopos nelie
ka. kuri neprisiųstų savo atstoves 
į šį Seimą. ' ,
/ . S. Subatienė,

Mot. Są-gos Centro Pirm.i.'
f, _ , ,,

J.Begalinis svelųurūąs yra didžiąusia dovana tikrai didelių žmonių.—-D. Reakinak
' Didžiausioji laimė yra meilė.— 

j M. Pečkauskaitė.
.... —i . _ _
Z* Ziri ' • •
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ĮVAIRIOS KNYGOS
Mandagumas—įvairū pata

rimai užsilaikymo draugystė
je ir visuomeniniame gyveni
me. ParaJė Kun. A. Staniu- 
kynas___________ ;----------------J

Apie Katalikų Tikybos Tik
rybę—pažinimas tikybos, jos 
privalumų, ypatybių ir tikro
jo kataliko priedermės, Para
šė Kun. Jėzuitas F. Cbzel—:

Huckleberry Finas—labai į-., 
domi apysaka--------------Z------ 75c.

Patarmės Moterims—pamo
kinimas moterims jų asmeni
niame, šeimyniniame ir visuo
meniniame gyvehimė. Parengė 
Kun. V. Kulikauskas______ :

Ben-Hur—Istorijos apysaka 
iš Jėzkus Kristaus laikų. La
bai įdomi ir plačiai žinoma 
knyga (audimo apdaru). Ver
tė Jonas Montvila _____ ___ $L50

Auksinio Obuolio Historija 
(Graikų MythologijoS Žiups
nelis) su paveikslais. Lietu
vių k&lbon išguldė Alyva____ I

Trys Keleiviai—Krikščionis, 
Žydas ir Turkas. Pamokinan
ti apysaka. Parašė T. Vyš
niauskas. Vertė P. B________ 40c.

Trumpi Skaitymėliai—labai 
gražūs pasiskaitymai apie į- 
vairius gyvenimo atsitikimus.. 
Parašė J. Tarvydas_______ 45c.

Tūrio Norma—moksliški pa
siskaitymai. Parašė Uosis___ 45c.

Didžiojo Karo Užrašai—su 
paveikslais iš 1914—16 metų 
Parašė P. aždeikis________ _ 65c.

Gerumas — aprašymas apie 
gerumą per Tėvą Faberą-Fi- 
lipiną. Verte Kun. P. L.

Tabakas—Nuodai — : 
mo kenksmas; pagal d-rą Ni- 
kolskį parengė S. Kaimietis__15c.

Užkeikta Mergelė su Barz
da ir Barzdaskutis—apysaka 15c.

Kataliką Bažnyčia ii De
mokratizmas. — Parašė kun. 
Tarnas Žilinskas____________ 50c.

Apaštalystės Maldos Statu
tas. — Vertė Kun.- P. Sauru
saitis ______________________ 25e.

Kelionė Aplink Pasaulį per 
80 dienų—Apie visas derybas 
be galo įdomūs nuotakiai ke
lionės. per įvairius kraštus. 
Parašė Julius Verne. Vertimas, 
J. Balčikonio______________ $1.00

Pramoninės Demokratjios Pa
grindai. Parašė Uosis--------75c.

Gegužės Mėnuo — Kun. P. 
Žadeikia. Kaina----------------- 50c.

Aritmetikos Uždavinynas—25c. 
Vaiku Darbymečiui — Rin

kinėlis kalbos mokslui-------- 50c.
Petriukas — laiškai vieno 

vaikelio. Vertė S. Rakauskas 15c.
Bolševizmas — Kas tai yra 

bolševizmas ir jo vykdymas 
Rusijoj-------------------------------15c.

Žaidimų Vainikas—Savybės 
vakarėliams ir gegužinėms su 
gaidomis. Sutaisė Matas Gri
gonis ______________________50c.

Laimė — (poema). Parašė 
Vaitkus___________________ 50c.

Mūsų Tikėjimas — išaiškini
mas pagrindų mūsų tikėjimo. 
Vertė Jonas M. Širvintas-----50c.

Bitininkas. — Parašė Tėvas 
Jeronimas Pečkaitis ----------- 50e.

Lietuvos Ženklai. — Išleido 
J Šeškevičius ir B-vė, Kau
nas ________________________ 40c.

Ėmęs ir Kalbėk: Deklama
cijos, Monolgai ir Dialogai. 
Parašė Juozas V. Kovas ----- 30c.

Graudūs Verksmai — Ver
tė Vysk. A. Baranauskas----- 10c.

Ėucharistiškos Stacijos—Su
lietuvino Kun. P. Juškaitis—15c.

Kristaus Kryžius: Stacijos, 
Graudūs Verksmai, Maldos Ge
gužės, Birželio ir Spalių mė
nesiams. Išleido kun. K. A. Va- 
sys

t
Maldos Galybė. Istoriškas 

piešinys IV-to šimtmečio kri
kščionybės. Lietuvių kalbon 
išguldė P. B.---------------------25c.

Trumpa Apologetika arba 
Kat. Tikėjimo Apgynimas. Pa 
rašė kun. V. Zajančauskas__50e

Apsirikimų Komedija. Atsi
tikimas iš Amerikoniško gyve 
niino. Išguldė Lapšiaus Vai
kąs - ----------------------------------- 10c.

Moterystė ir šeimyna. Ver
tė J. Gerutis-------------------- 40c.

Gamtos Pradžiamokslis — 
Dr. A. Vileišis-------------------- 50c.

Limpamosios Ligos ir kaip 
nuo jų išsisaugoti? Parašv 
negyvoji gamta: žemė, van
duo, oras. Parašė J. Baronas..-..50e.

Mūsų Laikų šventoji, šv. 
Teresė, Vaikelio Jėzaus Mažo
ji Gėlelė. Vertė Juozas Stan
kevičius -----------------------__35c.

Patrimpo Laiškai. — Išleido 
Kun. A. Miliukas____ .......... 60c.

Gyvenimas šv. Stanislovo
Kostikos—Jaunuomenės Užta
rytojo. Vertė M. M. T._____ 20c.

Meilė (Poema). Parašė M. 
Gustaitis--------------------------- 15c.

Nauja Skaitymui Knyga — 
(Dalis II). Su paveikslais___ 75c.

Vienuolinė Luomą. Vertė
Kun. P. Saurusaitis _______ 25c.

Vaikų knygelė — su pa
veikslais ............  30e.

Mano Patyrimai Didžiojoj 
Karėj, 1918 ir 1919 m. Para 

Kun. J. F. Jonaitis (Ka
pelionas) —----------------------- 25e

Moterystės Nesuardomybė. J.
Lesauskis. Šv. Kaz. D-jos lei
dinys, Kaune---------------------10c.

Sunkiausiais Laikais. Parašė
A. Rucevičius______________40c.

Šventas Gabrielius. Išleido
Tėvas Alfonsas Maria C. P__25c.

Religijos Mokymo Metodi
ka. Sutaisė K. J. Skruodys.__50c.

Leiskite Mažučiams Ateiti 
Prie Manęs. Sutaisė KuPra- 
nas_________________________40C.

<<

A

/

sys________________________ 25c.
Dangaus Karalienė. — Su- ‘ 

rinko Kun. M. Gavalevičius; 
be apdarų 75 centai, su ap
darais ____________________ $1.00

Legendos ir Pasakojimai a- 
pic Kūdikėlį Jėzų. Vertė kun. 
V. Kulikauskas ____________ 50c.
. Žmogus ir Gyvuolyz. Para
šė kun. P. Bučys --------------- 30c.

Socializmas ir Krikščionybė.
Prof. V. Jnrgučio ---------------10c.

žydas Lietuvoje. Parašė S.
Kaimietis __________________ 10c.

Elementorius ir . Vaikų Skai- 
tymėliai. Išleido M. Paltana- 
vičia----- 2--------------------- ------ 25c.

Katoržnikąs ir Tėvynė. Dvi 
apysakos. ,(B. Vargias) ------15c.

Apie Apdraudę. Parašė J.
S. Vasiliauskas —_________ 5c.
•, ’ • ■«X ’ .X*'

Mūsų Dainiai. Parašė Ka
zys Puida_______________ .50c.

Anderseno Pasakos—su pa
veikslėliais ----------------------- 2Oc.

Trumpa Lietuvių Kalbos Gra- ♦ 
matika. Paaršė J. Damijonai
tis ________________________ 40c.

Europos Istorija. Vertė J.
Andziulaitis------------------------50c.

Iš Kelionės po Europą, ir 
Aziją. Parašė Pranaičių Julė 2.50

TEATRAI
GUiukingas Vyras—2 aktų 

komedija; parašė S. Tarvy
das ________________________ 25c/

Elgetų Gudrumas, 3-jų veiks
mų komedija. Parašė Seirijų 
Juozukas__________________ 25c.

Ubagų Akademija ir Ubagų 
Balius — komedijos po 1 ak 
tą. Parašė Seirijų Juozukas—35c< 

Sniegas — Drama 4-rių ak
tų. Vertė Akelaitis ________40c

Esumas—3-čia dalis dramos 
“Gims Tautos Genijus.” Pa
rašė Kun. L. Vaicekauskas_ 10c

Žydų Karalius — drama 4 
aktų, 5 pav. Vertė J. M. Šir
vintas ____________________ 30c

Visi Geri—3-jų veiksmų vaiz
delis ; parašė F. V. ------------10c

Patricija, arba nežinomoji 
kankinė — 4 aktų drama. 
Vertė Jonas Tarvydas ______10c.

Išganymo Apsireiškimai — 
atėjimas ir gyvenimas ant že
mės Jėzaus Kristaus. Vaidini
mas su gaidomis------------------ 75c.

Dramos; 1) Germaną; 2) 
Fabiola—5 aktų; 3) Liurdo 
Stebuklas — 4 aktų; parašė 
J. Tarvydas.________________65c.

Knarkia Paliepus.—Komedi
ja 1-me akte. Parašė Gineitis 15c.

Vaikų Teatrai: dalis I: 1) 
Pagalvok ką darai; 2) Jone 
laimė; 3) Pasakyk mano lai-, 
mę. Surinko S. K., D. ir N__ 15e.

Vaikų Teatrai: dalią II: 1) 
Ištirsime paskui; 2) Antanu
kas. Surinko S. K., D. ir N__ 15c.

MALDAKNYGĖS
Pulkim ant Kelių—“D-ko” 

pauda. Odos apdaru $2.00 ir $3.00 
Mažas Naujas Aukso Alto

rius—juodos (prastais minkš- 
ais viršeliais)______________ 50c.

Mažas Naujas Aukso Alto
rius—juodos (prastais kietais 
viršeliais)--------------------------- 50c.
. Mažas Naujas Aukso Alto
rius —- baltos (celuloidos vir
šeliais) _____ _______ ■._____ti.oo
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Bijūnėlis

Mykolas StoČkus (Lex.)Juozapas Keršianskas (Brook.)

S^JUNGIEČIŲ SEIMAS

MOSĮI LAIKRAŠTIS”

Jei dar iki šiol neišsirašėi Lietu
vos Katalikų Veikimo Centro lei
džiamą savaitraštį

ii

“MANO JONELIS”
“Mano Jonelis”.... kiek sykių tėvukas tarė šiuos žodžius prisimi-

«• •• • Mtll M' -s, '
KRAUJO SUSTABDYMAS

JAUNIMO DARŽELIS
šį skyrių veda DAD2 ANUPRAS

•' t v

negelbsti,

Reikale Kreipkitės Pas

Brooklyn, N. Y. 
180 Hale Avenue,

$2.50
$3.00

GERAS LAIKRAŠTIS TIKRIAUSIAI GALI 
PAGELBĖTI DARBININKUI SURASTI 

KELIUS IR BUDUS VADUOTIS 
Iš VA RGŲ IR NELA IMI U '

$4.50
$2.25
$5.50
$2.75

gelbsti ižf

Vajaus metu užsirašantiems duodame brangiu dovanu. 
Reikalauk pasižiurę j i mu i.

“DARBININKAS”
EINA DU KARTU SAVAITĖJE.

“ZMRBZATVKiS"
366 West Broadway South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 0620

“ DARBININKAS”
y r a

TINKAMIAUSIAS LAIKRAŠTIS DARBININKAMS

“DARBININKO” SPAUSTUVĖJE
ATLIEKA ĮVAIRIUS SPAUDOS DARBUS 

PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

•fCt MZKgfeScs
■ L- ' š-' .“r• A :

MALONŪS ŽODŽIAI r
tabalą. Sustato | 

žaizda išplau-

j'.** *

Tik gyvas kiškis man nepasisekė pagauti. Užtat grybų prigrybau- 
davau daug. Motutė tuos grybus išvirdavo su taukais ar grietine. 
Tai, kad valgydavau. Tik kur visus suvalgysi: likdavo jų ir kitiems.”

Žmones dažnai ant žaizdos i 
deda voratinklių, duonos i r j 
kitų dalykų, manydami, kadi 
tai sulaiko kraują. Tai vra' 
neišmanėlių darbas, nes ant' 
voratinklių ar ant kokių žo
lių yra daug visokių nesva
rumų, kuriais galima žaizda 
taip užkrėsti, kad gali tekti 
nuplauti sąnari arba susižei
dęs gali ir visai gyvybę pa-

/ •; " • 
ta. Sužeidus gyslą, reikia 
pasistengti kraują tuojau 
sustabdyti, nes kitaip - jo 
daug nustojama. Jei iš žaiz
dos trykšta tamsus kraujas', 
reiškia sužeista vena ir gys
lą reikia užspausti netoli 
žaizdos, žemiau nuo širdies, 
neš venomis kraujas teka Į 
širdį. Jei iš žaizdos eina monė 
šviesus kraujas, veika už- traukti nosin šalto, su ai 
spausti gyslą aukščiau žaiz- sumaišyto vandens, atsisė 
dos, nes tai arterijos krau
jas, o arterijomis jis eina 
nuo širdies. Geriausia su
žeistą ranką arba koją per
rišti, suspaudžiant švaraus 
audeklo juosta žemiau ar - 
aukščiau žaizdos, atsižvel- 1 
giant į tai, koks kraujas te
ka: jeigu šviesus, lai auk
ščiau žaizdos, jeigu tamsus 
— žemiau. Jeigu žaizda di
delė ir pavojinga, reikia tuo
jau kreiptis į gydytoją, nes;: 
netekęs daug kraujo žmogus 1 
gali numirti.Daug pavojingiau, jei 

žaizda pasiekia gyslą. Gyslos 
yra dvejopos rūšies: venos 
ir arterijos. Venomis teka 
sunaudotas kraujas i širdį: 
iš širdies jis eina- Į plaučius 
ir čia atsinaujina. Venomis 
tekąs kraujas yra tamsus. 
Arterijomis teka šviesus, 
plaučiuose atnaujintas krau
jas.

Kada užgaunama gysla, 
kraujas iš jos trykšte trykš- lydėti. Ant žaizdos galim:1.

-, š*

ir galvą laikyti aukštai pi’? 
keltą. SekanF prof. Brimner?

(“Mūsų Rytojus”) .. Ly
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AMERIKOS LIETUVOJ 
FEDERACIJOS XIX-Tffi 

KONGRESAS
/•
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f isiAm. Lietuvių R. K. Federacijos 
XIX-tas Kongresas įvyks Rugpiū-'-^ 
čio 20-21-22 dd., 1929 m. Cicero,' 
Tl]

Kadangi Federacijos metinis su-’ ^ 
važiavimas yra gana svarbus amo.'^ 
rikiečių lietuvių katalikų gyveni-/g-* 
m e Įvykis, taigi visi visuomeninin-. 
kai yra prašomi raginti savo ko- § 
lonijąs rengtis prie siuntimo atsto- ' j 
vų ir patiems gerai pasiruošti ir'*S 
asmeniniai dalyvauti šių metų Fe- 
deracijos Kongrese, nes bus svar- . A 
bių dalykų aptarimui ir tolymes- 
nių darbų planui nutiesti.

Am. L. R. K. Federacijos Įl 
Sekretorijatas
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dėti lik švarui vatą arba šva
rios drobės g< 
džius kraują, 
narna karholiaus skiedi 
arba kitu bakterijas uŽ!X^»J 
Šančių skystimu.

Jei kraujas pradeda teketi^ 
iš nosies, dažnai 
kimšti) nosį vata. .Jei ši

✓

GALIMA UŽSIRAŠYTI TIK SAVAITINI
i

K a i n a :
Amerikoje metams
Lietuvoje metams

Sykį, tūlas žmogus, nelaimės ir suspaudimo valandoje, tarė: “kad 
tik sutikčiau žmogų, kuris tartų man malonų žodelį tai aš visas nelai
mes užmirščiau.” Kiek mes rasime panašių žmonių pasaulyje, kurie 
kiekvieną dieną suspausti įvairiu įvairiausių gyvenimo vargų trokšte 
trokšta surasti sau prieteli, kuris galėtų, kaip magikas, maloniais žo
džiais prašalinti visus vargus ir nelaimes.

Gyvenimas tai kova. Gyvenimas tai išbandymas. Gyvenimas tai 
ugnisjper kurią kiekvienas žmogus turi pereiti. /

Žmogus ne bailys. Žmogus narsus. Pilnas geriausių norų ir pasiry
žimų, jis gali didžiausius ir naudingiausius darbus atlikti sau ir ki
tiems. Vienatinis jo troškimas tai matyti aplink savę saulutę, ramu
mą. Ta saulutė ir ramumas tai mūsų malonūs žodžiai. Mes iš savo gy
venimo prityrimų aiškiausiai žinome ką reiškia artymo tartas malo
nus žodis į mus, ypatingai nelaimės valandoje.

Mokykimės būti malonūs kalboje. Artymui, kuriam naudingais 
darbais prigelbčsime. nepamirš mus.

Petras Sakalauskas (Bedf.)

nęs savo sūneli. Tėvas, tai karalius namų. Jis, kaipo gąlingesnis šei
mos narys, rūpinasi savo vaikelių ateičia. Motinėlė rūpinasi daugiau 
savo vaikelių dabartiniame laiko padėjime. Tėvas žiūri plačiau į atei
tį. Jis trokšta matyti, kad iš jo karalystės (namų) išeitų narsūs ir 
naudingi žmonės netik tautai bet ir Bažnyčiai. Nenuostabu, kad tėvas 
gali tarti kelis sykius per dieną: “(Mano Jonelis.” Kas jis bus užau
gęs? Ar jis atneš man paguodą, gal ašarų, gal susikrimtimo, gal rū
pesnių,-gal džiaugsmo.” Ar galime nors kiek stebėtis iš tokių min
čių kurie kaipo milžinai tūkstantį kartų Į dieną pereina mintyse.

Kaip galima palengvinti tėvams tą klausimą išrišti ir surengti taip, 
kad jie gautų gausiausi džiaugsmą? Kiekvienas jaunuolis gali lengvai 
tą klausimą išrišti.

P. \SI K AL B Ė JI MA S
(tąsa)

----- -KALBA : Svrčrurrsr, visuomet kalbėk kalba, kurtą visi galės supras
ti, jeigu ne, tai visi klausytojai tylės manydami, kad ką nors apie juos 
kalbi.

Rinkinyje žodžių, naudok aiškius, lengvus. kuriuos visi aiškiausiai 
supras. Nenaudok blogi] ir nešvarių žodžių.

Tankiai peržiūrėk gramatiką Įdėdamas pilną ir širdingą norą i 
tą darbą. Norėdamas naudą apturėti iš tokio darbo, visuomet skaity
damas ant stalelio prie savęs turėk paišeli ir sąsiuvini, suradęs naują 
nežinomą žodi pasirašyk. Žodyne, ar nuo savo tėvelių ir kitų, suži
nok kaip reikia tą žodi ištarti ir išaiškinti jo reikšmę. Prisilaikyda
mas šių patarimų, trumpų laikų nusistebėsi kiek išmokai.

Tark kiekvieną žodi aiškiai, suprantamai, atydžiai klausykis kaip 
mokytesni žmonės taria. Nesek pavyzdi tokių žmonių, kurie nori būti 
sau reikšmingi tarime žodžių-.

Kalbėk aiškiai ir reikšmingai, neuždusyk ar ryk žodžius. Atydą 
Įdėk i tarimą žodžiu galūnių, ypatingai priebalsių.

Saugokis tarime dviejų balsių, kaip tai: au, oi, ei, ui.
Neišmesk raidę “r” iš žodžio. Tark aiškiai. Nesakyk megaitė, 

bet mergaitė, sakyk verda ne veda.
BALSAS: Pasikalbėjime, prižiūrėk, kad balso skambėjimas būtų 

malonus. Niekas nenori klausyti žmogaus kuris kalba garsiu, spie
giančiu balsu. Naudok natūralų, vidutini garsą balso. Jeigu tavo 
balsas iš prigimties šiurkštus, tai surask būdą kaip ji sušvelninti.

Kitas nemandagus pasielgimas kalboje, tai kalbėjimas tokių balsų, 
kad niekas negali girdėti.

Mokykis balsą tvarkyti sulyg vietos, ir gyvenimo padėjimo. Jeigu 
kalbi gatvėje, kur randasi daug triukšmo, kalbėk šiek-tiek garsiau ne
gu kambary, kadangi kalbi su svetimu žmogumi tai taip kalbėk 
jam, kad pilnai suprastų ką nori jam arba jai pasakyti.

Viktorija Normandienė

kas išmokino Manę?
Jeigu mes turime pagarbą, meilę ir pritraukimą prie Lietuvių tau

tos, tai ačiū mūsų mamytėms. Kiek daug jos deda pastangų idant 
mes užaugę taptume ištikimais lietuvių tautos sūnumis ir dukterimis.

Negaliu užmiršti savo motinėlės (tegul ji ilsisi ramybėje) ir jos 
linksmumą namuose. Nežiūrint, kad ir buvo užversta tūkstančiais 
Įvairių namų ruošos darbais, vienok ji dienos metu atrasdavo liuoso 
laiko savo skambančiu balseliu dainomis išreikšti, savo širdies pritrau
kimą prie Lietuvos, prie girelių nusagstytų pušimis, tekančiomis upe
lėmis.

Motinėlės nėra, bet jos viena ypatinga dainelė niekados man iš min
ties ųegali išeiti.

Kur bėga Šešupė,
Kur Nemunas teka,
Tai mūsų Tėvynė,
Graži Lietuva.

l

Čia broliai artojai 
Lietuviškai šneka, 
Čia skamba po kaimus 
Birutės daina.

Tegul bėga mūsų upės,
Į marias giliausias!
Tegul- skamba mūsų dainos
Po šalis plačiausias.

Ar mūsų motinėlių troškimai pildosi. “TEGUL SKAMBA MŪSŲ 
DAINOS. PO ŠALIS PLAČIAUSIAS.” Daina yra tai LIETUVIŲ 
KALBA. Ar mes pildome tuos motinos širdies giliausius troškimus. 
Gal paniekinome savo motinėlės meilę. Manau maža tesiras tokių ne- 

' ištikimų motinėlės sūnelių ir dukrelių.
Pranciška Stirmokiutė (Chic.)

UM!.. GRYBAI... UM!
Ei, vaikučiai, mėlynakiai, greitakojai, laibabalsiai klausykite visi 

ką Dėdė Anufras turi jums naujo pasakyti. Atsisėskite, pasilsėkite ir 
skaitykite. Aš jums pasakysiu pasakų....

“Vieną sykį...” visas įdomias pasakas taip reikia pradėti. Taigi 
pradėsime... “Vieną sykį, ir aš mažas buvau, kaip jūs, po laukus, 
gatves, po miškus bėgiodavau. Būdavo išvažiuoju kur nors į girią ir 
šankiu: “Ei, jūs grybai, baravykai, ko tupit po lapais, pasirodykite! 
Radęs grybų, būdavo, kotelį išlaužia, druskos į kepurėlę įsiberiu ir 
an+ ugnelės išsikepęs valgau. Druskos visada nešiodavausi kišenėje.

/

AR TŲ NOBIUmm
__ Daugelis jaunimo norėtų kalbėtis su kaimynais lietuviškai, bet 
didžiausia nelaimė nemoka pasakyti: “ Ar tu nori...? Čia nutrūko sty
ga, toliaus negali kalbėti, nes tinkamo žodžio nesuranda. •

Šiame laike vaisiai ir uogos pradeda sirbtL Kas nenori įsidėti į bur
ną prinokusią uogelę ir praryti. Bet kaip ta uoga vadinasi, vadyti 
“straberi,” ““bluberi,” “blakbetj.” Yra tikras vardas, 
paklausk savęs ar žinojai kaip įvairios uogos vadinasi.

žemuogė'— strtjvberry 
avietė — raspberry 
agrastas — gooseberrv 

" mėlynė — blueberry 
spanguolė — cranbėrry 
serbentą — eurrent 
vašioklė — bramble-berry 
girtuoklė — whortle-berry.

“ NEGALĖJAU SUSKAITYTI” .
Viena gera mamytė nusiuntė savo mažą Kaziuką į vištinyčią su

skaitytų viščiukus. Štai kas ten atsitiko:
Mamytė: “Kazyti, ar suskaitei, kaip sakiau, vištyčius?”
Kazytis: “šešius suskaičiau, o septinto nieko būdu negalėjau su

skaityti, nes išdykėlis labai greitai bėgiojo.”
Mes berniukai labai tankiai panašiai atsiliepiame-į mamytės pa

siuntimus Mamytė pasiunčia kur nors nueiti svarbiam reikalui, mes, 
ką darome? Dažniausiai užsikalbame su draugais, žiūrime į visokius 
praeinančius gatvėje -nuotikus, paskui atsimename, kad mamytė mus 
kur nors pasiuntė. Tuomet atsiranda pas mus visokių pasiteisinimų: 
“tai padėjau mergaitei surasti pamestą pinigą...” “tai žiūrėjau kaip 
“base bąli” lošė...” “tąi apsirgau, reikėjo atsisėsti, pailsėti.” Kiek 
tų pasiteisinimų, kiek tų išsikalbinėjimų. Dėlko? Kaip mes negalime 
suskaityti bėgiojančius viščiukus, taip negalėsime savo paskirtąjį dar
bą atlikti s ąžiningai, jeigu norėsime kitus darbus tuo pačiu metu at
likti. .

KODĖL ŠUO NEAPKENČIA KATĖS,
O KATĖ PELĖS

Kitą kartą šuo padavė katei raštą: “nunešk,” sako “mano drau
gui ir atiduok.” Draugo gyventa toli, toli. Katė tuo metu neturėjo 
laiko: padėjo raštą palėpėje ir užmiršo.

Raštas buvo rašytas taukuotais nagais ir labai patiko pelėms. 
Pelės, atradusios raštą į skutelius jį sugraužė.

Po kiek laiko šuo, sutikęs katę, klausia: “Ar nunešei raštą?” Da
bar tik atsiminusi katė nubėgo palėpėn ir rado rašto skiauteles. Pa
tyrusi, kad tai yra pelių darbas, davė sau žodį: “Kur tik sutiksian
ti pelę, tuoj suėsianti. O šuo taip pat tebeturi pykti ant katės; kaip 
tik pamato katę, tuoj nori pagauti.

Katė gaudoma bėga ir bėga palėpėn—rašto ieškoti..

. KURIE GERIAU RAŠO
Kurie geriau, įdomiau, "pavyzdingiau rašo į aJaunimo Darželį” 

mergaitės ar berniukai?
Dėdė Anufras norėtų išgirsti ką jaunimas apie tai sako.
Duodami atsakymus išreiškiančius savo mintis, meldžiu išreikšti 

KODĖL? Ne tame, kad esi mergaitė ir sakysi, kad mergaitės geriaus 
rašo, arba berniukas, sakysi, kad berniukas geriau rašo kad tu esi 
berniukas ir nori kad berniukai paimtų viršų. Visi išdėstykite aiškiai: 
“Kurie tu manai geriau rašo?”

Kitą savaitę pasikalbėsime.
Su Diev!

galima išėjus iš stoties paimti ir 
Hartford gatvekarį ir išlipti ant 
kampo Chureh ir Stanley Sts.

Ant stoties pasitikti delegates 
bus trys lietuvaitės, kurios turės 
lietuviškas vėliavėles prisisegę. 
Kreipkitės prie jų dėl informaci
jų, jos jums duos visas informaci
jas ir patars kaip kur daeiti.

Sekanti yra patariami viešbu
čiai apsistojimui: Hotel Burrett 
ant W. Main St., vienas iš geriau
sių, kainos nuo $2.50 ir aukščiau; 
Hotel Belmont, lietuviai savinin
kai, ant Chureh St., kainos $1.50 
už kambarį.

Seimo Rengimo Komisija

A. L. R. K. Moterų Sąjungos 
14-tas seimas įvyks New Britain. 
Conn., rugpiūčio 5, 6, 7 dd., 1929. 
Sesijos bus laikomos šv. Andrie
jaus parapijinėj svetainėj kampas 
Chureh ir Stanley gatvių. Laike 
sesijų gerb. kun. S. Draugelis lai
kys paskaitą temoje “Moteris šei
myniniame J. A. V. gyvenime.” '

Rugpiūčio 4 d. dėl tų delegačių 
kurios bus jau atvykę yra rengia
mas privatiskas “card party” pas 
draugę Dambrauskienę.

Rugpiūčio 5 d. 9 vai. ryte iškil
mingos mišios ir pamokslas. Cele- 
bruoti mišias prisižadėjo dvasios 
vadas, kun. S. Draugelis. Vakare 
teatrėlis “Palangos Ponaitis,” dai
nos ir prakalbos Lietuvių Svetai
nėj, Park gt.

Rugpiūčio 6 d. ryte — gedulin- tai nustojai daug malonių valan- 
gos mišios už mirusias sąjungos 
nares ir jos rėmėjus. Vakare dide
lė vakarienė Lietuvių Svetainėj, 
Park gat.

Kelrodis: Atvažiavus nuo šiau
rės per SpringfielčLrMass., galima 
išlipti Hartforde ir paimti trauki
nį į New Britain. Atvažiavus nuo 
pietų per New Yorką ir New 
Haven išlipkite New Britain, Conn. 
Išėjus iš stoties pasukite po kai
rei ir eikite tiesiog ta gatve, nes 
ji yra Chureh Street, pakol daei- 
sit į raudoną mūrinę bažnyčią ant 
kampo Chureh ir Stanley Streete. 
Užpakaly bažnyčios yra parapijos

dų.
Laikas yra pinigai, prarasto ne- 

besugrąžinsi, o “Mūsų Laikraštis” 
yra geras ir pigus.

Jį reikia užsisakyti sau Ameri
koje ir visiems giminėms ir pažįs
tamiems Lietuvoje.

“Mūsų laikraštis” metams kaš
tuoja keturi litai, pusei metų du 
litai.

Latvijoj, Estijoj ir Vokietijoj 
kaina ta pati, o visur kitur užsie
ny j (taigi ir Amerikoj)—triguba! 
brangiau.

Adresas: Lietuva, Kaunas, Lais
vės Alėja 31 Nr. “Mūsų LaikraŠ-

svetainė kur sesijos įvyks. Taipgitia.”

Kraujas žmogui yra būti
nas. Dėl to kraują reikia 
taupyti ir neleisti jam be 
reikalo tekėti. Ypač silp
niems, išblyškusiems, mftža- 
kraujams žmonėms yra 
brangus kiekvienas kraujo 
lašas. Todėl, jei.susižeidus 
kraujas teka, reikia jį sulai
kyti. Tiesa, jei žaizda nešva
ri, tai kartais net gerai, kad 
kraujas ją nuplauna nešva
rumus. •

Jeigu žaizda nedidelė ir 
kraujas tik po truputį sun
kiasi, tada pakanka sužeis
ta vietą aprišti švariu baltu 
audeklu, ir kraujas sustoja 
tekėjęs. Jei žaizda didesnė, 
gerai yra ant jos uždėti šva
rios, vaistinėj perkamos va
tos ir iš viršaus švariu au
deklu. Vata nepraleidžia 
prie žaidos nešvarumu ir 
bakterijų.

“DARBININKO” KAINA:
Amerikoje metams ........................................

Pusei metu ........... . ...................
Lietuvoje metams..........................................

Tusei metu ................................
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T'Lietuvos kalbininkas p. s?-..
Stasys Dabušis taip rašo
Y Židiny”:

gal kartais ir tiksliai paken- 
čiamafkoks barbarizmas. Bet 
stengiamasi kiek galint to 
vengti, ir, bendrai imant, 
rimtai daroma pastangų 
kuoarčiausia pasekti Lietu
vos rašomąją kalbą. Jei ne
įstengiame kol kas dar pil
nai pasekti, tai gerbiamiems 
Lietuvos kalbininkams dėl 
to. turėtų būti džiaugsmo, 
kad mokinys dar tiek nemo
ka kiek mokytojas.

Rušų-Kinų Karas 
ir Japonija

PATENTAI II
MAI

- Thomas E. Roberson, Pa-Inegali valioti jo išradimą be 
tentų Ofiso direktorius, da- jo pavelijimo, 
vė sekančią prakalbėlę apie 
Amerikos patentų sistemą 
per radio nelabai senai. •

Tarpe kitko jis sakė, kad 
patentų sistema nebuvo *į- 
steigta vien tik apdovanoti 
išradėjus bet Konstitucijos 
žodžiais — “išvystyti moks
lo progresą.”

Beveik kiekvienoje šalyje 
Europoje išradėjas turi mo
kėti taksus už patentą, ne
paisant ar jis padaro išradi
mą ar ne. Kaikuriose šalyse 

radėjas fenais turi matyti, 
kad išradimas padirbtas. 
Jeigu biednas išradėjas ne- 
užsimoka taksus ir nepada
ro išradimą į paskirtą laiką 
tai bile išdirbėjas gali var
toti patentuotą išradimą ir 
netur mokėti išradėjui.

Suv. Valstijose bile žmo
gus, kuris išrado arba atra
do naują arba naudingą 
mokslą, mašineriją, bile nau
ją ar naudingą pataisymą, 
arba bile kokį išradimą gali 
gauti patentą arba apsaugo
ti tą išradimą patentu. Yra 
jo per septynioliką metų. 
Jeigu nori gali padalyti iš
radimą, lx*t nepriversta tą 
daryti. Jis Kuosas parduoti 
patentą jeigu nori. Niekas

Arba jis ga
li parduoti savo teises ki
tam dėl tiek laiko, Jeigu 
kas nors peržengė tą teisę, 
išradėjas gali ieškoti-teisybę 
teismo keliu ir teismas nu-, 
spręs jog jam priguli teisiu 
ir prievolių užmokėjimas.

Svetimtaučiai Išradėjai

Gal todėl, kad šioje šalyje 
yra tiek daug svetimtaučių 
išradėjų šita šalis pavadinta 
“šalis išradėjų.” t

“Beveik kiekvienas pilie
tis nori būti išradėju,” sako 
Patentų Ofiso Direktorius. 
“Tas nėr todėl, kad yra dau
giau vietinių išradėjų, yra 
labai daug svetimtaučių šio
je šalyje, kurie prisidėjo 
prie visokių išradimų kuo
met atvyko ir apsigyveno 
šioje šalyje.”

I

Tarpe svetimtaučių išra
dėjų yra daug įžymiausių 
pavardžių. Tie svetimtau
čiai ištikro prisidėjo prie A- 
merikos industriališko pro
greso padarymo. Čionais pa- 
minėsime tik kelis —

Jobu Ericsson, atvyko iš 
Švedijos ir išrado daug iš-

radimų. Garsusis laivas 
“Monitor,” kuris lošė tokią 
svarbią, rolę naminiam kare 
buvo jo išradimas.

Alexander Graham Bell, 
iš Anglijos, telefono tėvas, 
ištikro sūrevoliueionavo mtt> 
sų biznio būdus ir pradėjo 
tokią svarbią industriją, kad 
šiandien duoda darbo dau- 
giaus žmonių negu bile kita 
industrija.

Emil Berliner iš Vokieti
jos, padarė daug išradimų, 
jo išradimai padarė telefoną 
daugiau praktiškesniu.

Nicola Tešla, iš Jugosla
vijos, išrado ypatingos lū
šies elektrikinį motorą.

Charles J. Vanerpoele, iš 
Holandijos, buvo pirmas su
manyti elektriškus gatveka- 
rius.

Charles P. Steinmetz, vi
same pasauly pripažintas 
kaipo “elektros žynius” at
vyko iš Vokietijos toks bied- 
nas kad turėjo pasiskolinti 
pinigų nuo kito keleivio ant 
laivo būti įleistu į Suv. Val-
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PRANEŠIMAS
reikale L. D.- 8. Naudos Anglijos 

Apskričio Išvažiavimo

Šiuomi pranešame, kad L.- D. S. N. A. Apskričio Me
tinis Išvažiavimas įvyks ne- 
dėldieny, 18 d. Rugpiūčio 
(Aug.)-, š. m., “Palangoje,” 
Methuen (prie Lawrence), 
Mass.

Todėl kviečiame visas L, D. S. Naujos Anglijos Aps
kričio kuopas prie šio meti
nio išvažiavimo prisiruoši
mo. Kiekviena kuopa tepa- 
sirūpina iš savo tarpo suda
lyti išvažiavimui rengimo 
komisiją, kuri pasidarbuotų* 
šiame reikale: išplatinti ap
garsinimus savo kolonijoje 
ir sudaryti autobusų ir auto
mobilių būrius, kad kiekvie
na kolonija būtų skaitlingai 
reprezentuojama šiame išva
žiavime.

Greitu laiku bus išsiųsta 
kuopoms užkvietiinai, plaka
tai ir išvažiavimo įvairumai 
tuojaus bus garsinami ‘Dar
bininke.” Tėmykite.

LDS. N. A. Apsk. Išvažiavimo 
Rengimo Komisija.

Nukeliamas iš Liepos 28 dienos 
į Rugpiūčio 4 dieną

savo kariuomenę vežti Pie
tiniu Mandžūęijos gelžkeliu. 
Tai jie tegalės padaryti: 1) 
atimdami gelžkelį nuo Japo
nų; 2) gaudami Japonijos 
prietelystę.

Dalykų žinovų yra mano
ma, kad Japonija, bijodama 
galingos Kinijos susidės su 
savo priešu, Rusija ir ka
riaus prieš Kiniją.

Į tėviškės kraštą į šalį gimtinės, 
Visų mūsų linksta jaunosios krūtinės 
Tik tėviškėj širdys sau laime atranda, 
T tėviške mintys išsilgusios skrenda. 
Tik tėviškės kloniuos gėrėjas krūtinė, 
Ten skamba lakštutės puiki sutartinė, 
Palangėj lelijos ten meiliai linguoja, 
Ten jaunos sesutės darželyj dainuoja. 
Į ten širdis linksta, į ten norai traukia. 
Tenai, kur savieji išsiilgę laukia. „

(“šaltinis")

LDS. Naujos Anglijos Apskri
čio suvažiavimas nukeliamas dėl 
svarbių priežasčių iš liepos 28 d., į 
rugpiūčio 4 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėje salėje, Rogers St., Lowell, 
Mass.

Šio apskričio kuopas raginame 
išrinkti po keletą arba kelioliką de
legatų j šį suvažiavimų. Bus pa
kelta svarbūs sumanymai ir jų iš
sprendimas priklausys nuo daly
vaujančių kuopų delegatų.

Tad svarbu, kad suvažiavimas 
būtų gausus delegatais.

Valdyba 
-i

J. London,

NOSIS
mintis kalėjime! Jeigu aš būčiau laisvas, tai jau 
žinočiau, iš kur gauti pinigų užmokėti Valsty
bei skolą. Aš žinau vieną nosį, kuri išgelbėtų 
iš visų nemalonumų.

— Nosį { — nustebo kalėjimo sargas.
— Nosį, — atsakė Ji-Čin-IIo, stebuklingą 

nosį, galima sakyti, nepaprastai stebuklingą nosį.
Kalėjimo sargas suplojo rankomis.
— O koks tu sukčius, koks sukčius! jis juo

kėsi. Kai]) gaila, kad tokiam protui reiks per
traukti savo darbą po kirviu.

Tai pasakęs, jis nusijuokė ir išėjo. Bet pa
galiau, būdamas gailestingos širdies žmogus, jis 
vidurnaktį išleido Ji-Čin-Ho iš kalėjimo vienam 
pusvalandžiui.

Ji-Čin-Ho ėjo tiesiog pas karaliaus vietinin-’ 
ką. rado jį ilsintis ir pabudino iš miego.

— Tikrai Ji-Čin-Ho! kaip aš karaliaus vie
tininkas esu! sušuko vietininkas. Ko tau čia 
reikia? Juk tu turi sėdėti kalėjime ir laukti 
mirties!

— Prašau Jūsų Aukštybę išklausyti, tarė 
Ji-Čin-Ho, atsitūpė ant žemės ir pabučiavo vie
tininko pypkę. Žuvęs žmogus nebeturi jokios 
vertės. Žinoma, dabar aš beveik žuvęs ir nebe
turiu daugiau jokios vertės. Bet jeigu, sakysim, 
Jūsų Aukštybė sugrąžinti] man laisvę.. .

— To nebus! — sušuko karaliaus vietinin
kas, — be to, juk tu esi nuteistas mirti!

— ūsų Aukštybė žino, kad valstybė man do
vanos kaltę, jeigu aš tuos dešimt tūkstančių vir- 
tynių užmokėsiu. Jeigu Jūsų Aukštybė paleisti] 
mane į laisvę kelioms dienoms, tai aš, kaip iš
mintingas žmogus, galėčiau valstybei užmokėti 
ir tai]) pat Jūsų Aukštybei už tą malonę atly
ginti. Aš galėčiau labai gerai Jusi] Aukštybei 
atlyginti.• v

— Ar tu turi kokį nors planą, kaip šiuos pi-, 
nigus gauti? — paklausė vietininkas.
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— Aš ją suieškosiu, kad užmokėčiau savo 
skolą. Aš ją suieškosiu, kad atlyginčiau Jūsų 
Aukštybei ir kad išgelbėčiau savo niekšišką gal
vą. Plušau Jūsų aukštylię prispausti valstybes 
antspaudą prie šios nosies.

Vietininkas juokėsi ir prispaudė vaistytieji 
antspaudą šalia nupieštos nosies. Ji-Čin-Ho iš
keliavo. Vieną menesį ir vieną dieną keliavo jis 
karališkuojupeliu, vedančiu į rytus. Naktį jis
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{Kelionės įspūdžiai)

■ inį gražumėlius, torte džhU^-te apkaišęs rymo, dū-

Meš lietuviai savo tėvų kraštą vis dėlto mažai pažįstame. Dažniausiai sėdime į- sikibę vienos vietos. Ir jeigu iškeliame kiek toliau koją, tai, paprastai, tik tuomet, kai tikri reikalai išjudina. Dėliai tos priežasties lietuviai didžioje daugumoje turi menką nuovoką apie sa- vo tėvynę, apie jos gyveni-

lį, .tai būtent, kad tik vienoj Leipalingio, parapijoj yra a- pie 30 ežerų. — ežerėlių. O maždaug toks yra visas dzūkų kraštas.
✓Toliau tai akį džiuginąs kalnuotumas. Kalnų kalneliai kiek akis siekia: tai e- žero, ar upekšli pašonėj atsirėmę ir juose it veidrodyje atsispindi, tai lygumėlėj į aukštybes iššokęs, medžių

ga.n. 
tikti javui piautuvais piginant ir spragilais kuliant. Ir 
vietomis dar labai sunku įti- tadienį, Valančiaus liaudies kinėti, kad piautuvą vis tik bent dalge reikėtų jau pakeisti.Dzūkų krašte dar plačiai tikima vadinamiems čerau- ninkams, žavėtojams, arba kaip patys dzūkai j uos vadina, šeptūnams. Dar ir dabar jie turi vieną, kitų, jų manymu, garsų daug galintį septintą ir sunkiai ligai, arba šiaip jau kitai kuriai nelaimei nutikus, jie vyksta pas jį, kartais net iš tolimų vietų, pagalbos ieškoti.Žmonės viensėdijomis tik kur nekur išsiskirstę. Pa*

d&iai vieną charakteringą pavyzdį. Vienoj vietoj, šven-universitetas prašė mane, kuriuo nors klausimu pakalbėti. Na, ką jau bedarysi — sutikau. Pasibaigus mano paskaitėliai universiteto vedėjai paragino pirkti įvairiais klausimais pigių knygelių. Ir žinot ką, tų knyge; liti čia pat tuojau išpirko a- pie 50, o mano paskaitėlės klausė apie 80 asmenų. Tai mane tiesiog nustebino. Juk kitoj kurioj Lietuvos vietoj daugiausiai gal būt nupirkę kokį 10 egzempliorių. Ir tai buvo tamsiam, vargingam Dzūkijos kampely.
gina ne mažiau, kai kalnuo
toji Šveicarija, žydrioji Ita
lija, arba kitos kurios sve
timos šalvs.v

Pereitais metais man teko 
skirti nors ir trumpų savo 
atostogų dalį Dzūkijoj pasi
švaistyti. O Dzūkija, tai juk 
Žinote — Lietuvos pietų—ry
tų kraštas. Ji, be to, dar 
vadinama Dainavos šalis.

šiuo savo žygiu apsilan
kiau šiose Dzūkijos vietose: 
Alytus, Seirijai, Leipalingis, 
apylinkėj ties Druskininkais 
(tik, žinoma, lietuvių pusė
je), Liškeva. Merkinė, Kap
čiamiestis, Areisėjai, Kučiū
nai, ‘Šlavantai, Meteliai, 
šventažeris, Krosna ir Sim
nas.

i Dzūkijos g-amta.

Jeigu Lietuvoje ieškoti 
gražios gamtos, tai pirmiau
siai gal reikėtų pasižvalgyti 
Dzūkijoj. Kalneliai, ežerai, 
miškai — miškeliai, upės — 
visą kraštą išmarginę. Ypač 
daug ežerų: tiesiog ežeras 
su ežeru susipynęs. Kur 
žvilgsnį mesi, ten gražiais 
krantais pasipuošęs ežeras 
tvyksi. Čia charakteristikai 
duosiu kad ir tokį pavyzdė-

nioja, tai visa virtine nusi-prastai gyvena sodžiais, nu
driekęs, tartum norėdamas 
kalnelių valstybę sudaryti. 
Ir taip mažomis pakaitomis 
visas Dzūkijos kraštas.

Trečia, —tai miškai, dau
giausiai pušynai. Miškais 
visas kraštas numargintas. 
Tai maželyčiai, kur ne kur 
ant kalnelio pasistiebę, ar 
klonelyje įsistiprinę, tai di
džiuliai, tamsiai melsvomis 
juostomis nusidriekę net į 
Lenkijos gilumas. Čia ir 
svečių visokių rasi. Yra 
Dzūkijoj tokių vietų, kur 
žmonės nieko nesistebi, jeigu 
vilkas jiems į ūkę vizitą pa
daro, po kiemą pamandra- 
voja.

Bet žmonės šiame, gražiais 
peizažais išraižytame krašte 
daugumoje vargingai gyve
na (išskyrus gal Simno, 
Krosnos ir vieną kitą vietą). 
Žemė — daugiausiai smilty
nai. Dėl to tai Dzūkija yra 
pušynų kraštas.

Kiek dzūkai yra apsišvietę.

Jau iš to, kad Dzūkijoje 
žemė yra daugumoje neder
linga, seka, kad žmonėms čia 
tenka vargingai gyventi ir 
dėl to, žinoma, apšvieta sun- mėgstą dainas ir šposus. Ne- 
kiai prieinama, 
jų, kraštas yra dar tamsokas. Šalimi vadinamas.

mus prie namų gretimai sta
tydami. Čia daug dar rasi
me žmonių, nemokančių nei 
rašyti, nei skaityti. Tik da
bar, įvedus priverstiną pra
džios mokslo mokymą, ku
riuo dzūkai labai džiaugiasi, 
bus paskleista daugiau švie
sos.

Bet neatsižvelgiant į šitokį 
krašto padėjimą apšvietos 
atžvilgiu, tenka vis tik pri
pažinti, kad gan dažnai gali
ma užtikti gražiai įrengtų lū
kiu, švarių, išgražintų, tik
rai inteligentiškų gyvenamų 
barnų. Pastaruoju laiku kas 
tik gali jau leidžia mokslus 
eiti savo vaikus. Todėl dzū
kai turi gražų savo jaunuo
menės būrelį gimnazijose ir 
Universitete. Yra ir baigu
sių aukštąjį mokslą ir dabar 
sėkmingai dirbančių savo tė
vynes gerovei.

Dzūko tipas.

Dzūkas yra gyvo tempera
mento. Jo gyvumui, judru
mui negali prilygti joks kits 
Lietuvos gyventojų tipas. 
Dzūkas visa staigiai atjaučia 
ir į visa staigiai reaguoja. 
Dzūkai kariu yra linksmi,

Dzūkai nori apšvietus, 
' mokyklą.

Taigi matot, kad dzūkai 
lankstūs yra. Lankstūs jie 
vra ir mokslui, nors ir sun- v 7

kiose sąlygose gyvena. Kar
tu dzūkai yra karšti savo tė
vynės Lietuvos mylėtojai. Ir 
jiems, kaip tik tenka ilga 
juosta ties demarkacine lini
ja gyventi. Šitas padėjimas 
daug vargo duoda pakelti. 
Lenkai visokiais būdais nori 
Lietuvą sulenkinti. Pirmiau
sia tat jiems tenka susidur
ti su dzūkais. Matydami dzū
kų vargingą gyvenimą ir ap
švietos stoką, jie visu įžūlu
mu varo lenkinimo akciją, 
Bet darbas jients sunkiai 
vyksta. Dzūkai gudriai mo
ka vesti kontr-akciją. Pir- 
mon eilėn jie, daugiausiai sa
vo pačių pastangomis, įsikū
rė ištisą^eilę vidurinių mo
kyklų, o Lazdijuose ir Aly
tuje turi savo gifhnazijas. 
Tai dzūkų nesugriaunamos 
tvirtovės prieš lenkų nutau
tinimo akciją. Tik labai gai
la, kad paskutiniais metais 
dalis šių mokyklų, einant 
Švietimo Ministerijos nusi
statymu, pradedama likvi
duoti. Kiek dzūkai dėl to yra 

Ir iš tikiu- veltui šis kraštas Dainavos pasipiktinę ir įniršę, gali su- 
įprasti tik tas, kam tenka vie-

atvyko į vieną miestą, priėjo prie visų gražiau
sio namo ir garsiai beldėsi į vartus.

— Aš kalbėsiu tik su pačiu šeimininku, pik
tai jis tarė išsigandusiam tarnui, kuris atidarė 
varius. — Aš karaliaus pasiuntinys.

Jį įvedė tiesiog į užpakalinį namų kambarį, 
kame jį sutiko namų šeimininkas, "kurs tik bu
vo atsikėlęs iš lovos ir stovėjo mirksėdamas aki
mis.

— Tu esi Pak-Čung-Čangas, išto miesto gal
va, tartį Ji-Čin-Ho piktu balsu. — Aš esu ka
raliaus pasiuntinys.

Pak-Čung-Čangas drebėjo. Jis gerai žinojo, 
kad karaliaus pasiuntinys yra baisus pasiunti
nys. Jo keliai susilenkė, ir jis atsiklaupė ant 
grindų.

— Dabar vėlus laikas, — jis tarė, — ar ne
būtų geriau pal...

— Karaliaus reikalų negalima atidėti!—žiau
riai sušuko Ji-Čin-Ho. — Tuojau eik su manim. 
Turiu svarbiu reikalu su tavim pasikalbėti.

— Tai karaliaus reikalai, — dar pikčiau jis 
pakartojo.

Pak-Čung-Čango sidabro pypkė išslydo iš 
drebančių rankų ir nukrito ant žemės.

— Ar žinai, — pradėjo Ji-Čin-Ho, kada jie 
buvo nuėję į slaptą kambarį, kame jų kalbos 
niekas negalėjo girdėti. — kad karalių kanki- 

. na liga, baisi liga. Karaliaus dvaro gydytojui 
nukirto galvą, kad šis nemokėjo karaliaus išgy
dyti. Iš visų astuonių provincijų sušaukė gydy
tojus. kad išgydytų karalių. Gydytojai ilgai ta
rėsi. ir, pagaliam nutarė, kad karaliui išgydyti 
reikalinga nosis, viena labai žinoma nosis.

— Tuomet mane pašaukė ne kas kitas, kaip 
tik pats ministerių pirmininkas. Jis man pada
vė popierių, kuriame buvo nupiešta nosis, kurią 
piešė visi astuonių provincijų gydytojai. Ant 
popieriaus prispaustas valstybes antspaudas.

v- •
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—* Eik, sakė man Jo Aukštybė, ministerių 
pirmininkas, suieškok šitą nosį, nes karaliaus li
ga baisi. Jeigu tu tokią nosį kur nors rasi, tai 
nukirsk ją nieko nelaukdamas, ir greitai nešk Į 
karaliaus pili, nes karalius reikia išgydyti. Eik, 
ir negrįšk atgal, kol savo uždavinio nebūsi atli
kęs. Taip pasakė man Jo Aukštybė ministerių 
pirmininkas.

— Aš iškeliavau, — kalbėjo toliau Ji-Čin- 
Ho. — Aš išvaikščiojau visus tolimiausius vals
tybės kampelius. Išvaikščiojau visus aštuonius 
valstybės kelius, aplankiau visas astuonias pro
vincijas ir apvaži nėjau visus aštuonius krantus. 
Ir dabar aš esu čionai.

Ji-Čin-Ho labai iškilmingai ištraukė iš po 
juostos popierių, su dideliu triukšmu ir rūpes
tingumu jį išvyniojo ir prikišo Pak-Čung-Čan- 
gui prie akių. Popierv nupiešta nosis.

Pak-Čung-Čangas žiūrėjo išvertęs akis.
— Savo amžiuj nesu matęs tokios nosies... 

— tarė jis.
— Ant jos yra karpa, — pastebėjo Ji-Čin-Ho.
— Savo amžiuj nesu.. . —vėl pradėjo Pak- 

Čung-Čangas.
— Atvesk čionai savo tėvą,—piktai pertrau

kė jį Ji-Čin-Ho.
— Mano senas, labai gerbiamas tėvas ilsisi...
— Ko tu dediesi nieko nesuprantąs! — su

šuko Ji-Čin-Ho. — Tu žinai, kad tai tavo tėvo 
nosis. Atvesk jį, kad aš jam galėčiau nuplauti 
nosį. Pasiskubink, kitaip — apskųsiu tave.

— Pasigailėk! — rėkė Pak-Čung-Čangas at
siklaupęs ant kelių. — To negali būti. Tu ne
nukirsi mano tėvo nosies! J i r bus išjuoktas.'ir 
aš visą savo amželį neturėsiu ramybės. Pasigai- 

neradai. Juk

šie atvirai, nuoširdžiai, be bapnės gali pasakyti tai, ką jų šiifliš jaučia. Pakaks tik paini net i tai, kad yra vietų, kur tas klases, kurioms Švietimo Ministerija jau pašalpos neduoda, dzūkai patys savo vargingai surinktais paskutiniais skatikais vis vien jas išlaiko. Taip yra, pa v., su Seinų gimnazija Lazdijuose, prie demarkacinės linijos ir į kurią ateina mokytis net iš lenkų užimtų Lietuvos vietų.
Kaip dzūkai gina savo 

kraštą.Dzūkai trokšta mokslo šviesos. Jie nori numesti nuo savęs visa, kas lenkų jiems yra įbrukta. Jie nori greičiau užgydyti tas žaizdas, kurias jiems lenkai padarė 
ir nušluostyti nuo skausmo 
ašarų sudrėkusias akis. O 
daug čia tų žaizdų via pa
daryta. Veik visas pade- 
marklinijis lenkų, ypač jų 
partizanų, yra skaudžiai nu- 
teriotas. Išplėšta daug tur
to, iššaudyta daug visai ne
kaltų žmonių. Dar ir šian
dien visas Dzūkijos pade- 
marklinijis stropiai budi, 
kąd į jų kraštą plėšrus len
kas neįsi veržtų. Jie pasiry
žę geriau mirti, negu į len
kų rankas pakliūti. O kaip 
dzūkai šauniai kovėsi su len
kais. kad paliktų laisvoj 
Lietuvoj ! Juk yra Dzūkijoj 
vietų, kurios yra nepriklau
somos ' Lietuvos teritorijoj 
tik vietos gyventojų pastan
gų dėka. Jie su ginklu ran
koje, lenkų durtuvams at
statę savo krūtines neleido 
užimti nū vienos jų žemes 
pėdos.

Dzūkija—didelių šeimynų 
kraštas

sodžių, tai Šunines sulojus, 
žiūrėk kad pasipils veik iŠ 
kiekvieno kiemo būriai vai
kų, ' tai net visas kiemas kle
ga. tai viens paskui kitą, 
tik geru sprindžiu didesnis 
ir vis būreliai keturių, pen
kių ar septynių asmenų.

Gandai viešpatauja.

Įženk į Dzūkijos kaimo 
gilumą ir čia pamatysi, kad 
žmonės savo atskirą pasaulį 
susikūrę, skirtingu savitu 
gyvenimu gyvena. • Apšvieta 
menka, laikraščių, bendrai 
paėmus, nedaug skaito, kiti 
apsišvietimo ir informacijų 
būdai sunkiai prieinami, tai 
paprastai įvairiausiais gan
dais gyvena. Visus tuos gan
dus jie paslaptingai viens 
kitam čiurena, kariais pasi
dairydami, kad neišgirstų 
tie, nuo kurių kariais ir la
bai skaudžiai gali nukentėti. 
Šitas padėjimas tik dai^dau
giau gandus gimdo ir todėl 
su paslaptingu įdomtnmu 
dar sparčiau juos iš lūpų į 
lūpas leidžiama. Ir čia man 
norėtųsi šūktelti į mūsų lie
tuvišką šviesuomenę, Į vi
sus tuos, 
pinęs mūsų 
pažvelgkite i 
gilumas, 
kas ten dedasi, kas ton bręs
ta ir pabarkite čia šviesos 
spindulių, su kuriais galė
tų išsiblaškyti tamsybių ir 
sandų rūkai ir visa, kas dar
ko mūsų liaudies sielą!

Tai keli bruožai iš Dzūki
jos padangės. Jeigu, mielas 
skaitytojau, nori sužinoti, 
kas yra Dzūkijos kraštas, 
tai, nuvyki ten. o pamatysi 
tai, kas čia rašyta ir sužino- 
si daug, ko plunksna nėrajvartojama reikia painirkytaA. 
pasakius.—“Rytas.” pirmiaus. F. L. I. S.

Į

kas gyvai susirū- 
tėvynos likimu, 

musu kaimo 
prisiklausykite.

Laiks nuo laiko še 
kei nusibosta* ganrintrrad 
gins ir todėl sekantis žu.viefc» 
“cho\vder,” kaip tik skania 
pietūs ir yra lengva padaryj*. 
t i. Reikia vartoti: •••

l'/i sr. žuvies (šviežios urbę 
arba iš blekės)

t) bulves, nuluptas ir, sup 
tnažtiiĄ šmoteliais. •

1 svogūnu, supjaustyta.
2 puoduku niorkvŲ supiuus,tytn 

žais šmoteliais.
V, svaro sūdytos kiaulienos,
S puodukai pieno.
Pipirų. 

"3 šaukštus miltu.

Supiaustj’k sūdytą kiaulie4 
na mažais šmoteliais ska 
doj kiek su supiaustytu svo< 
giluu penkioms minutoms.»į** 
dėk apkeptą kiaulieną įtį 
svogūną, morkvas, bulves 
])iiodą ir apiplk vei 
vandeniu. 
Imi byli supiaustytos ma
žais šmoteliais. Virink pa-. 
kol visos daržovės yra.’^ 
minkštos. Gerai išmaišyk 3 >•
šaukštus miltu i pušį puo- -j

i
3

■ Visos daržovės *V

■ I

Didelės šeimynos Dzūkijoj 
tai yra paprastas, natūralus 
dalykas. Ir tai labai ryš
kiai metasi j akis. Važiuo
ji. pavyzdžiui, kuriuo nors

Pak-Čung-Čangas apkabino jo kelius, ir aša
ros byrėjo ant jo sandaiių.

— Tavo ašaros graudina mano širdį, — tarė 
Ji-Čin-Ho': — aš pažįstu sūnaus pareigas.

.Jis nutilo ir tylesniu balsu pasakė:
------Bet tai kaštuoja tiek pat. kiek įvertin- 
mano galva.
— Kiek įvertinta tavo galva i
— Mano galva nebrangi, — tarė Ji-Čin-Ho, 

— liepa prastai pigi mano galva. Bet vis dėlto 
nesu taip kvailas, kad vertinčiau savo galvą ma
žiau. negu šimtas tūkstančių virivnių pinigų.

— Tebūna tai]), — tarė keldamasis Pak- 
Čung-Čangas.

— Man tai]) pat reikės arkliui ir žmogaus, 
kuris pinigus apsaugotų, kalnuos yra plėšikų.

— Kalnuos yra plėšikų, — pakartojo Pak- 
Čung-Čangas. — Tebūnie, kai]) tu nori, kad tik 
mano seno, visų gerbiamo tėvo nosis paliktų 
sveika.

— Niekam nesakyk apie šitą atsitikimą, pri
grasė Ji-Čin-Ho, — kitaip atsiųs griežtesnį pa
siuntinį. kuris nukirs tavo tėvui nosį.

Ji-Čin-Ho keliavo ]>er kabius atgal ir traukė 
linksmą dainelę, klausydamasis, kai]) skamba 
apkrautų arklių varpeliai.

Belieka maža kas pasakoti. .Ji-Čin-Ho tur
tai didėjo, kaip ant mielių. Jo rūpesčiu kalėji
mo sargas buvo jiakeltas visos Čo-Senos kalėji
mų viršininku, o buvusis viršininkas buvo pa
keltas į Šventąjį Miestą ir tapo ministerių pir
mininku. .Ji-Čin-Ho tapo karaliaus dešiniąja 
ranka ir sėdėjo su karaliunųprie vieno stalo iki 
savo lengvo ir rielnuis gyvenimo galo. Bet Pak- 
<tbig-Cangiis giliai atsidusdavo, kada tik pažiū
rėdavo į savo seno, visų gerbiamo tėvo garsiąją 
nosį. Veri ė K. Karnautkas

(“Rytas”)

ta

dūko šviežio šalto pieno, į* 
dek Į puodą ir maišyk povą4- 
liai pakol sutirštėja. Pri- 
dėk liekamą pieną ir žuvį, 
kuri mažais šmoteliais su- 
piaiistyta be kailiukų. Vi
rink pako] žuvis yra minkš
ta, paprastai apie dešimts 4 
miliutų' .Jfitiii nenori var- 4 
toti kiaulienos, vartok šauks- s 
ta kito riebumo. Vieton švie- J

• ■ vžios žuvies galima vartoti sū- 
dyla treška, arba kokią rū
kytą žilvi arba net bile ko- 
kios mėsos, arba ir vištos. 
Taipgi su daržovėms, gali- ę 
nia vartoti kokią kitą apart • 
morkvų. Jeigu sūdyta, žuvis

■x

iAtminkime Vilnių!
Senai mes kovojame dėl Vilniaus atvadavimo,, 

turime kelias organizacijas, kurios rūpinasi tuo 
klausimu tik ligi šiol neturėjome tokio laikraščio 
kuriam rūpėtų vien Vilniaus reikalai, bet jau su
laukėme

J ‘

“MŪSŲ VILNIAUS,” kuris rašo tik apie 
Vilnių, apie Vilniui Vaduoti Sąjungą ir apie kitas 
Vilniumi labiau susirūpinusias organizacijas.

“MŪSŲ VILNIUS” trumpai ir aiškiai patie
kia visas žinias iš Vilniaus lietuviu gyvenimo, ap
rašo jų vargus, kovas ir laimėjimus. •

“MŪSŲ VILNIUS” daugybe iliustracijų pa
rodo, kaip gyvena lenkui okupuoti lietuviai ir ki* 
tos tautos.

“MŪSŲ VILNIUS” yra nepartinis laikraštis J 
ir nerašo jokiais politiniais klausimais išskyrus ■ 
Vilniaus klausimą. .

“MŪSŲ VILNIUS” visiems sluoksniams ar- d 
timas laikraštis, kaip visiems artima ir brangi mū
sų pavergta sostinė.

“MŪSŲ VILNIŲ” skaito visi: ūkininkai, 
darbininkai, mokytojai, biznieriai, valdininkai^ 
studentai, moksleiviai ir visi kiti.

“MŪSŲ VILNIŲ” redaguoja ir jame bendra- j 
darbiauja daugiausia lenkų ištremti vilniečiai, ku- J 
rie gerai pažįsta Vilniaus kraštą ir jo reikalus.

“MŪSŲ VILNIUS” išeina kartą į mėnesi . 
gražiomis knygelėmis, puikiai ir gausiai iliustraoy- 
tas.

“MŪSŲ VILNIUS” metams kainuoja tiki,:’ 
doleris, už vieną dolerį turėsite galo metų puikiai 
iliustruotą didelę knygą “MŪSŲ VILNIŲ.”'

Už vieną dolerį gausite dar ir daug priedų > 
knygelėmis Vilniaus klausiniu.

“MUSU VILNIAUS” adresas: Kaunas, Lais- • 
vės Al. 61 Lifluiania.

■*V'V



prasidėjo įspūdin
tąi atmin

momento

Girios Duktė

mokinių, kurie jo žo 
mintis gyveniman vyk

Maža žmonių teturi progos ne 
paprastiems didvyrių datbartis — 

) M. Pečkauskaitė.

Ant plauko kabo gyvenimas, ties 
gyvenimu kabo mirtis,*ties mirtim 
kabo amžinybė.

Išminties trūksta tam, kam 
trūksta stiprios valios.—Šeks
pyras.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ 
KOLONIJOSE

atlygina visiems 
jūsų kilnius dar-

Vienintėlis lietuvis latsniuotas e- 
lektrišinas. Turiu 8 metus prity
rimo. Taisome ir Įvertam motorus 
ir vandenio pompas. Taipgi taiso
me ir parduodame radios.

vakaro, beveik per tris dienas. Pa
statė didelį pavilijoną prie ežrtbo 
Lai Visagalis 
šimteriopai už 
bus.

Ar žinote kad jaunimas S v. Juozapo Parapijos Lowell Mass, rengia didį 
išvažiavimą Sekmadienį, Liepos-July 28-tą d., PALANGOJE, LAWRENCE, MASS. 
sparčiai savu paskirtu keliu. Lowell’io jaunimas nori savo parapiją išgelbėti. Pastangos dedamos ir pasišventimas gražus, idant šįs 
d mūsų jaunimas firvvas. sveikas sieloje ir dvasioje. Jaunos šeimininkės gamina valgius, jauni gaspadoriai rengia įvairius žaislas, mer

ui intis skrieja praeitin — daugelio 
metų.

Dingsta erdvi svetainė, aptilsta 
minios klegėsis ir vaidentuvėj at
siradau pat pirmutinėj šios para
pijos mokykloje.

Pamenu, kiek įgrįsdavau matu
liai su savo nuolatiniu prašymu: 
“Mama, papasakok apie Lietuvą, 
apie jos istoriją. Mama, padainuok 
senovės dainelių. Mama...” Ir taip 
būdavo diena iš dienos!

“DARBININKO” ADMINISTRACIJA
366 West Broadvvay, South Boston, Mass.

Be to prašoma tą dieną atva
žiuoti komisijos narių kurie buvo 
išrinkti Naujos Anglijos Katalikėj 
Seime vasario 22 d., 1929, South 
Boston, Mass. paskirti Naujos An
glijos kolonijoms kvotą labdarin
giems reikalams. Komisijos na
riai yra šie iš šių kolonijų: Wor- 
cester, Mass.'— K Stepeinskienė 
ir M. Šeškevičienė; Norvvood. 
Mass. — K. Akstinas, K. Viesulą; 
Montello, Mass. — J. Treinavi- 
eius, A. Tautkus; S. Boston, Mass. 
— O. Jankienė, A. Kneižys; Cam
bridge, Mass. — V. Jakas, F. A. 
Zaletskienė; Lawrence, Mass. — 
S. Čeikauskas, T. Skusevičius; 
Providence, R. I. — A. Avižinis, 
M. Klerikaitienė; iš Lowell, Mass. 
ir kitų kolonijų, kurių nėra iš
rinkta, tai prašome išrinkti po du 
į komisiją ir atsiųsti į suvažiavi
mą.

Apskričio Valdyba:
Pirm. V. J. Kudirka, 
Rašt. S. čeikauskas, 
Ižd. J. Versiackaa .

nors na u 
gražus, k i 
akvse mar

jog kaip pirmutiniai jo 
su pagarba ir giliu dė-

Toliaus iš eilės, padėka priklau
so L. R. K. S. A. Pittsburgho Aps
kričiui, o ypatingai valdybai: p. J. 
Packevičiui, p. Tamkevičiui, p. SI- 
korskiui ir visiems darbininkams 
kurie nuoširdžiai darbavosi ir ne
sigailėjo remti pinigišku būdu. 
Taip pat visiems atsilankiusiems 
ir šiam piknikui dalykėlių auka
vusiems. Didelė padėka priklauso 
p. Pranekiečiui ir visam šv. Kazi
miero parapijos chorui kurie gra
žiai giedodami linksmino širdį jau
no ir seno.

Dar kartą tariame kuoširdin- 
giausią ačiū visiems Pittsburgho 
ir apylinkės lietuviams kurie bent 
kokiu nors būdu prisidėjo prie šios 
Lietuvių Dienos. Jūsų pastango
mis bei parama, pasekmės buvo 
stebėtinai gražios. Tinkamiausis 
būdas mūsų atsilyginimo už duos- 
numą ir geraširdingumą bus mūsų, 
nuolatinė malda. Sesutės pasilie
ka labai dėkingos ir pilnai pasiti
kime jog Viešpats Dievas visiems 
geradariams atmokės šimteriopai.

K. J. V. S.

kuomet 
lūpų, su

STOCK ROOM

10 Ellesvvorth St., Worcester
Tel. Park 5452. Tel. Certar 7336

ELMHURST, Pa. — Liepos 4 d. 
įvyko pirmutinis šių metų išvažia
vimas Aušros Vartų Villoj, nau
joj vietoj prie ežero. Buvo įvai
rių pasilinkiminimų. Malonu bu
vo pasivažinėti ant ežero laivu. 
Žmonių susirinko didelis skaitlius, 
senų ir jaunų. Visi linksmai ir 
smagiai praleido dieną. Kaip gra
žu ir mapotogu buvo prie ežero, 

Po pietį) 
našlaičiai vaidino mažą veikalėlį 
“Fotografas.” Vaikeliai buvo se
serų gražiai išlavinti. Žmonėms 
taip patiko, kad net atšaukinėjo 
garsiais delnų plojimais.

Žmonėms patiko ir šita nauja 
vieta. Ne vienas iš jų prašė su
rengti greitu laiku kitą išvažiavi
mą. kad' vėl galėtų atvažiavę ma
loniai pasilinksminti, tyru oru pa
kvėpuoti ir, laivu ant ežero pasi
važinėti. Taigi kitas išvažiavimas 
yra rengiamas liepos 28 dieną toj 
pačioj vietoj prie ežero. Tad visi 
broliai ir seserys rengkitčs į šį iš
važiavimą. Išvažiavimas prasidės 
po pietų, bet jei lytų, tai išvažia
vimas bus atidėtas j rugpiūčio 4 
diena.

JUOZAS A. SOOTKOOS
Vienintelis Registruotas 

LIETUVIS APTIEKORIUS 
Išpildau gydytojo receptus Ir už

laikau visą eilę gyduolių.

VERNON DRUG COMPANY 
360 Millbury Street 

Worcester, Mass.

Apie 8 vai. ryte, žmonės pradė
jo rinktis, o iki Šv. Mišių, ku
rios atsibuvo 10:30 A. M. buvo 
apie 600 žmonių.

Tokios gražios iškilmės pirmą 
kartą atsibuvo Šv. Pranciškaus» 
vienuolyno koplyčioje. Iškilmin- Į 
gas šv. Mišias atlaikė didžiai gerb. i 
kun. A. Karužiškis iš Youngs- > 
toįvn. Gerb. kun. E. Vasiliaus
kas atsistavo diakonu, o gerb. 
kun. J. Misius subdiakonu, kun. 
J. V. Skripkus — ceremonialas. 
Laike šv. mišių gerb. kun. Karu
žiškis pasakė labai gražų pamoks 
lą, kuris buvo šiai progai tinka
mai pritaikintas. Už tą prielan
kų patarnavimą sesutės reiškia 
nuoširdų ačiū viršminėtiems dva
siškiems tėveliams.

Sesutės reiškia širdingiausią pa
dėką visiems uoliems veikėjams ir 
darbininkams už jų geras širdis ir 
už jų didelį pasišventimą. Ypa
tingai giliausia padėka priklauso 
sekantiems vyrams: A. Baltrušai
čiui, J. Klebauskui, J. Klebaus- 
kui, P. Kavolvnui, J. Gečui, P. 
Rugieniu!. P. Anuprui, J. Kviet- 
kauskui, J. Norui ir Lašui. Patys 
sunkiai dirbdami iš darbo parėję 
atvažiavo čia dirbi i. Nekurie net 
nuo darbo pasiliuosavo idant galė
tų padėti pritaisyti tinkamą vietą 
dėl išvažiavimo. Dirbo su didžiau
siu pasišventimu nuo 4 ryto iki 8

Liepos 5 d 
gos trijų dienų rekolekcijos ku
rios tęsėsi iki liepos 8 d. Reko
lekcijas davė Tėvas Alfonsas Ma
ria C. P, Moterų susirinko labai 
didelis būrys, taip, kad vargiai 
buvo galima sutalpinti. Laba) 
gražu ir malonu buvo matyti tą 
didelį būrelį moterų, kurios atva
žiavo netik pasinaudoti tyru oru 
ir ramiai atsilsėti, bet ir savo sie
las sustiprinti. Ilgai minės šias 
brangias dieneles, o ypatingai 
tuos pamokslus, kuriuos davė Tė
vas Alfonsas. Neviena iš jų lauks 
kitos progos idant galėtų vėl at
važiuoti ir pasinaudoti.

Jėzaus Nukryžiuoto Seserys

savo"mokytoju-vadu, negu piąndie- 
ninis mokinių būrelis ?

■ *

Taipgi netenka abejoti, kad kil
tų nors krislas pavydo tų pirmųjų 
alumnų širdyse prisižiūrint į Šian
dienines ceremonijas, nes jie turi 
ką tokio brangesnio, 
t į palikimą, kuris visuomet skirs 
juos nuo šiandieninių ir ateities 
mokinių. Ta atmintis, kftd jie bu
vo tuo liuosnorių mokinių būrelis, 
kurie ne iš prievartos, bet savo no
ru išsižadėjo atostogų, malonumų, 
pirmutiniai spietėsi apie tą asme
nį, kuris greitu laiku liko jiems 
vyresniu broliu, o ne mokytojų, 
kuris savo kilnia asmenybe žavėjo 
jaunas jų širdis,, savo idealizmu 
ugdė jų dvasią, traukė prie savęs 
— ta tai atmintis atstos, kad ir iš
kilmingiausias ceremonijas.

Vieton diplomų, vieton gerai pa
ruošto programo, buvo tik nuošir
dus mokytojo atsisveikinimo žodis 
ir padalinimas dovanėlių. Ir kas- 
gi gali sakyti, kad tps knygele ir 
kitos dovanėlės nebuvo brandesnės 
tiems jaunuoliams, kurių pakilusį 
ūpą temdė atsisveikipimo lįūdėsis, 
negu puošniausis diplomas?

Jo žodžiai ugninga srove liejo
si į mokinių sujaudintąs širdis, ža
dino prie didžių žygių prie pasi- 

’žadėjimo sau, kad neužvylus to Va
do, kuris tiek buvo jiems brangus, 
kad ateities metuose galėtų jis pa
sidžiaugti pasekmėmis savo pasi
šventimo ir triūso. Kad ne visi iš- 
pildėm savo pažadą, nebuvo tai dėl 
stokos pastangų, ir tikiu, kad mo
kytojaus daug atjaučianti širdis 
supras ir nesmerks.

Išsiskirstėm, išblaškyti gyveni
mo keliais.

Po daugelio metų patenku į šį 
užbaigtuvių vakarėlį.

Atminimai ir susidomėjimas pi
nasi. Mūsų mokytojas jau klebo
nas šios didžiulės parapijos. Mo
kyklėlės. kur mokėmės, nei žymės 
nėra, jos vietoje puošia erdvi as
tuonių klasių mūro mokykla.

Ar-gi klieriko Jakaičio tolregis 
žvilgsnis pramatė tą didį šviesos 
židinį, kurį ateitis lėmė jam įkurti 
toj vietoj, kur sukvietė pirmuosius 
savo mokinius? Ar pramatė tą 
puošnią bažnyčią ir kitus didžius 
darbus, kurie buvo jo pastango
mis nuveikti šv. Kazimiero parapi
joje? Spėju, kad taip.

Šiandien matant jo rūpestį, kad 
visas vakaras kuogeriauąiai pa
vyktų, klausiu savęs, — kokia kai
ną Gyvenimas išreikalavo už tą vi
są pasisekimą iš mūsų Vado, ku
ris širdies gelmėj yra svajotojų- 
svajotojas?

Kad ta kaina yra didi, Įrūdijo gi
laus liūdesio bruožai praŠvaitėmis 
matomi jo veide. Balso skambesy
je girdis kas, tai tokio plieninio, 

.šypsą, tiesa, dažnai ant lūpų vieši, 
bet ir akyse... ? Skaudi tai kaina 1 

I Besidžiaugdami vrorcesteriečiai 
savo gerbiamu klebonu, su pasidi- 

. Jdžiavimu sako, kad puošni bažny
čia, erdvi mokykla, gražus Mairo
nio Daržas ir daugybė kitų dalykų 
bus geriausia atmintis, jam ir vi
siems ir augštins jo vardą. Taip, 
bet aš norėčiau dar dadėti, kad 
gražiausią ir giliausią atmintį įsi
gijo, kun. Jonas Jakaitis tai šir
dyse savo 
džius ir 
dins.

Tikiu, 
mokiniai 
kingumu atmena ir įvertina jo di
džią įtaką savo gyvenime, taip ir 
šiandieninis būrelis jaunuolių mi
nės jį kaipo savo priėtelių ir įkvė
pėją prie viso kas gražu ir pra
kilnu.

Iš IR I

LIETUVĄ
PER HAMBURGĄ

Ant musų populiarių laivų 
Nepalyginamas Svarumas ir 
patarnavimas visose klesoso 
Savaitiniai išplaukimai 

$203 KĄ TIK IŠfiJO IŠ SPAUDOS NAUJA KNYGA

VARDU

L. Vyčių 17-tas metinis seimas 
įvyks rugp. 5, 6 ir 7 dd., Cleveland, 
Ohio, Lietuvių Svetainėj. 6835 
Sucrior Avė.

Priešseiminės pamaldos bus pir
madienio ryte šv. Jurgio par. lie
tuvių bažnyčioj, 66 Superior Avė. 
Sesijos prasidės 10:30 vai. ryte, 
Lietuvių Svetainėj, tik du skveru 
nuo lietuvių bažnyčios.

Šeiminiai vakarai

JUOZAS J. dirsa!
LIETUVIS GRABORIUS |

Teikiu patarnavimų laidotuvėms ir® 
išrendavojam automobilius vestu- g 
vSms ir kitokiems pasivažinėji-® 
mama.
Gyvenimo Vieta: 194 Millbury St.* 
(ant 3-čio aukšto) Tel. Cedar 4953 ®

Ofisas: 212 Millbury St, Worces-5g 
ter, Mass. Tel. Park 2795. ®

A. L. R. K. Federacijos Naujos 
Anglijos Apskričio skyriams pra
nešame, kad metinis suvažiavimas 
įvyks nedėlioj, rugpiūčio 11 die
ną, 1929, 12 valandą po pietų, Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, St. 
James Avė., Nonvood, Mass. Tad 
skyriai išrinkite atstovus ir Įduo- 
kite gerų sumanymų dėl tos bran
gios katalikų organizacijos. Ši
tas suvažiavimas yra paskutinis 
prieš Federacijos Kongresą. Taip
gi yra prašoma gerbiamų dvasiš
kių ir svietiškių pagamyti refera
tą ir jį perskaityti apskričio suva
žiavime.

Laikraštis geriausiai suartina iš
eivius su savo mylima tėviške Lie
tuva, laikrašty atspindi kaip veid
rody senosios tėvynės vargai ir pa
sisekimai, liūdesiai ir džiaugsmai, 
todėl kiekvienas išeivis turi skai
tyti .bent vieną tėvynėj leidžiamą 
laikraštį, kad jos neužmirštų. Iš 
daugelio laikraščių tinkamiausias 
yra išeiviams ir lietuviams katali
kams ūkininkams tik laikraštis

“ŪKININKAS”
nes “ŪKININKAS” vedamas ka
talikiškoj, tautiškoj dvasioj ir sto
vi demokratiniais pamatais tvar
komos Lietuvos sargyboje.

“ŪKININKAS” Išeina kas sa
vaitė gražiai paveiksluotas, duoda 
daug žinių iš Lietuvos ir užsienio 
gyvenimo; rašo visais ūkininkams 
rūpimais klausimais: apie žemės 
dirbimą, gyvulių auginimą, šeimi
ninkavimą, rinką ir kainas, deda 
daug gražių pasiskaitymų, juokų, 
įvairenybių ir tt.

“ŪKININKO” kaina 1929 me, 
tams Lietuvoje—5 litai, arba 50 a- 
merikoniškų centų, o Amerikoje 
15 litų arba vienas ir pusė dolerio. 
Pinigus siųsti šiuo adresu; Lith
uania, Kaunas “ŪKININKO’ ad
ministracijai, Gedimino g-vė30Nr.

Neužmirškit, kad “ŪK1NIN? 
KAS” yra gražiausias ir mylimiau
sias ūkininkų laikraštis, todėl di
delį džiaugsmą padarysit užsaky
dami jį savo giminėms ir pažįsta
miems Lietuvoje.

Er “'Karštas, tylus 16-to Birželio va- 
E karas.

■v? t Būriai žmonių linksmai šneku- 
s; čiuodami, išlengvo žingsniuoja šv. 
E Kazimiero parapijos link.
5 ■
6 - Ir kas-gi traukia NVorcesterie- 

čius, į erdvę, bet-gi dušnią svetai- 
nę, tokiame gražiame vakare, kuo- 
met, rodos, būtų patogiau kur noi-s

j .lauke tyru oru pakvėpuoti • 
į. Atsakymas trumpas — tai mo
žį.. kyklos vaikučių užbaigtuvių va- 

karas.
Ir-plaukė minių minios pasižiū- 

r rėti ir pasigerėti savo ar kaimy- 
p no vaikučio pastangomis.

Toli gražu dar iki vakaro atida- 
fc... rymo, o jau lūžta svetainė nuo 

tūkstantinės minios. Ūžia links- 
į- mios kalbos, žmonės kantriai lau

kia kaip čia pasirodys tie moki
niai, kurie taip rūpestingai bėgio
ja, tvarkosi, kad pasirodžius kuo- 
gražiausiai prieš taip skaitlingą 
publiką, kad neužvylus savo mo
kyt o jų-seselių ir savo augščiausio s‘.
vado kun. Jono J. Jakaičio.

Pakilo uždanga, aprimo žiūro- 
£—viyminia, įsiklausė į dainas, dekla-
- macijas, į vairius perstaytmus.

Ir seka programas. Išeina bū- 
rys paskui būrį, kliasa pavaduoja 
kliasą vis pateikdama ką 
jo. Vienas dalykėlis 

: tas dar gražesnis, net
guliuoja.

Tvarkosi, programą 
jaunuoliai, bet visame 

L rūpestinga ranka.
Grožėjas žiūrovai taip tvarkin- 

gai paruoštu programų, gėrisi kun. 
Drį Navicko rimta prakalba į pra

retinę mokyklą baigusius jaunuo
lį’ liu, nutilsta prisiartinus tajai kil- 
| niajai valandėliai, kuomet klebo-
- nas, kun. Jakaitis įteikė diplomus- 
iį pažymius užbaigimo astuonių, kar-

tais ir nelengvų, metų darbo bū- 
p- Teliui mergaičių ir bernaičių, ku
te rįe surimtėjusiais veideliais, sėdi 
L ant estrados, pagauti to 
I-..svarba ir reikšme.

Kas dėjosi jų širdyse, 
jų Vadas su šypsą ant 

p prietelingu žodeliu Įteikė kiekvie- 
L’ nam diplomą ?
F Gal nevienam prisiminė jų pasi- 
f rinktas obalsis. — “Neesame vir- 
fe šūnėse — bet siekiame.’ Gal toje 

valandėlėje gimė jų širdyse augš- 
F , tas pasiryžimas pasiekti gyvenimo 
K viršūnes, pakreipti savo ateitį to- 
£t "kion vagon, kad tas Vadas ir tos 
įūv seselės-mokytojos galėtų su pasi- 
| didžiavimu sakyti — “tai mano 
? auklėtinis.”
s Gal . . . kas;gi atspės? 
fr-f Tėmiju kas dedasi aplinkui, bet

Šv. Kazimiero parapijos choras, 
kuris susideda iš 60 gerai išlavin
tų balsų, vadovaujant p. S. Pranc- 
kiečiai giedojo laike šv. mišių kas 
darė malonų įsūdį. Rodos dan
gus atsidarė ir traukė visų dievo
tų žmonelių širdis augštyn prie 
Aukščiausiojo sosto.

Po pamaldų prasidėjo piknikas 
pilnoje prasmėje. Žmonių buvo 
apie 1,500. Girtų nebuvo matyti, 
nes kiekvienas vartojo kuomink- 
ščiausius gėrymus. Žmoneliai blai
vūs, ramūs, linksmaus būdo vaikš
tinėjo ir džiaugėsi sutikdami savo 
artimus ir tolimus prietelius bei 
pažįstam ils.

Dienelė greitai prabėgo, tačiaus 
negreit bus užmiršta, nes ji vie
nuolynui paliko gražaus pelno, iš 
kurio bus galima atmokėti nema
žai skolos. Už šią pasekmingą ir 
laimingą dienelę, sesutės reiškia 
didžią padėką pirmiausiai gerbia
miems vietinių parapijų klebo
nams kurie atjausdami šį svarbų 
reikalą ragino ir organizavo para
pijiečius bei darbininkus idant 
viskas kuogeriausiai pasisektų. 

' Jie nuoširdžiai kvietė visus minė- 
i toje dienoje dalyvauti piknike ir 

remti finansiniu būdu.

PAIEŠKAU DARBO
Vertelgystėje patyręs per 20 metų, 
kaip tai maisto krautuvėse ir kito
se biznio šakose. Galiu kalbėt ke
turiomis kalbomis. Energingas, 
teisingas, darbštus, blaivus. Turiu 
laisnį važiuot automobiliu. J. Ben- 
ediet, 117 Webster Avė., Cam
bridge, Mass. (L.-26):

Atostogos. Vieną gražų sekma
dienį klebonas, kun. J. Jakštys 
praneša, kad laike atostogų bus 
duodamos vaikučiams lietuvių kal
bos pamokos. Mokytojaus nese
niai iš Lietuvos atvykęs klierikas 
Jonas J. Jakaitis. Rodos vėjo spar
nais nešama parlėkiau namon ir 
uždusus Išpasakojau mamai kas 
buvo pasakyta.

“Mamyte, ar leisi?” — prašiau, 
tiesiog maldavau, prisibijodama, 
kad gal kartais neleis eiti prie to 
šviesos židinio.

Kai šiandien atmenu tą malonią 
šypsą kuri palietė matušės rimtą 
veidą, atspindėjo jos giliose aky
se, kuomet glostydama man galvą 
davė leidimą įsirašyti Į mokinių 
skaičių.

“Na, vaikeli.” pertraukė ji ma
no entuziastišką dėkojimą,” gal ir 
mano galva dabar atsilsės, kaip iš
moksi gerai skaityti tai ir man ga
lėsi daugiaus paskaityti ir papasa
koti.”

Džiaugsminga ir daug reiškianti 
buvo ta pirmoji naujo mokslo die
na. Džiaugiausi gavus progą pasi
mokyti savosios kalbos. Daug reiš
kianti buvo diena, kad likimas 
skyrė už mokytoją augštos dvasios 
idealistą, kuris sugebėjo praverti 
duris į naują pasaulį, kuris savo 
švelnumu ir taktu mokėjo paversti 
tas kelias mokymo savaites ne į ko- 
kią sunkenybę priverstinai atlie
kama, bet į brangią privilegiją.

Ne taį, kad būtij apsieita be sun
kesnių valandėlių, ne, — suprato
me gan greit, kad lietuvių kalba 
nėra tai lengvai sukremtamas rie
šutis. Buvo atsitikimų kuomet 
prisėjo ilgesnį laiką prasėdėti suo
le ir perrašinėti žodį kitą, desėt- 
ką ar daugiau kartų. Ir nevisuo- 
met kliūdavo tie perrašinėjimai, 
kad geriaus įsitėmijus žodžius. 
Anaiptol!

Žinoma vaikai be siautimo neap
sieis, ir ant kiek prisimenu nei vie
nas iš mūsų nepretendavome būti 
kandidatais į angelėlius, tai-gi ir 
kliūdavo perrašinėjimų!

Vienok abejoju, kad tie rašymai 
būtų privedę įsisiautusius moki
nius prie greitos tvarkos.

Niekad neteko matyti savo mo- 
įkytojo supykusio. Tačiaus, kuomet 
(perdaug įvargindavom savo siau
timu, pasigirsdavo jo balse ypatin
gas skambėsis, ne paliepimo, nė 
pykčio — gal tai buvo nuovargio, 
užsivvlimo? — Nežinau. Tik tiek 
žinau, kad tai buvo galingiausias 
jo įrankis nenuoramas numalšinti.

Savo tuo švelnumu ir rišo mo
kinių širdis prie savęs, ir esu tik
ra, kad pirmieji jo mokiniai vi
suomet minės jį kaipo prietelių, 
kuris netik mokino, bet mokėjo 
kartu pasidžiaugti, kuris mokėjo 
įdiegti jaunuolių širdyse troškimą 
siekti prie aukštų idealų.

Bėgo dienos, ir jau 29 rugpiūčio. 
— užbaigtuvių diena pirmosios 
mokyklos.

Kokie skirtingi vaizdai!
Tada neprisirinko tūkstantinė 

minia pasigerėti mūsų darbais, ne
surengta įvairių pramogų, tik su
sirinko — mokytojai ir mokiniai. 
O vienok, ar tik nepakilesnis tuo
met buvo mokinių ūpas, negu šian
dien? Ar-gi tie pirmieji, nesijautė 

I artimesniame dvasios sąryšyje su

Pirmadieny, 8:30 vai vakare 
teatras “Apkalbos ir Meilė,” dvie
jų aktų operetė. Linksmas ir pa- 
trijotiškas veikalas. Išpildys Liet. 
Vyčių 25-tos kp. gabiausi vaidin 
tojai ir kalbos svečių delegatų.

Rugpiūčio 6-tą, antradienio va
kare, koncertas. Išpildys L. Vyčių 
25-tos kp. choras, vadovaujant 
muz. V. Greičiui. Be choro dar dai
nuos solistai ir bus kitokį muzika- 
liški įvairumai. Po koncerto bus 
šokiai ir susipažinimas su svečiais.

Trečią vakarą vakarienė, kalbos 
ir visoki muzikališki įvairumai.

Delegatai bei svečiai, kurie pri- 
sidėtumėt prie paįvairinimo seimo 
vakarų ir kurie .norėtumėte apsis
toti pas lietuvius ar kitokiais sei
mo reikalais, malonėsite kreiptis 
sekančiu adresais: V. Simanaitė, 
9700 Kempton Avė.; J. Sadaus
kas, 151 Larchmont Rd., J. šešto
kas, 1306 E. 68 St.; V. D. Štaupas, 
6704 Superior Avė.

Parankiausi viešbučiai yra šie; 
Cleveland Hotel, Hollenden Hotel, 
Olmstead Hotel, Statlec Hotel. At
vykus į Union stotį, gatvekaris už- 
vardytas “Hotels” priveš į miesto 
centrą ir į minėtus viešbučius. Nuo 
šių viešbučių yra arti gatvekariai 
Superior tiesiok priveš prie Lietu
vių šv. Jurgio parapijos bažnyčios 
ir Lietuvių Svetainės, kur įvyks 
seimo iškilmės.

Presos Komisija

KONGRESAS
Parašė KUN. PROF. PR. BUČIS, M. I. C.

Labai įdomi knyga. Aprašymas žymiausių nuotikių Kunigo 
Prof. P. Bučio, ir. I. C. kelionės į Australiją. Kaina minkš
tais viršeliais $1.50. Kietais viršeliais $1.00 Užsakymus siųs
kite sekančiu adresu:

Lietuvių Diena, kuri buvo mi- 
nėjama 4 d. Liepos, šiais jnetais 
ant Šv. Pranciškaus Seserų ūkės, 
buvo labai pasekminga. Oras bu
vo labai patogus, todėl viliojo 
kiekvieną lietuvį apleisti savo na
melį ir išvažiuoti tyru oru pakvė
puoti ir pasidžiaugti puikia gam
tos grože, nuošaliai nuo miesto ū- koks puikus reginy 
žimo

Plpigus persinnčinm greitai ir 
temomis rūtomis.

Dėl sugrįžimo leirtinmj ir kitų 
Informacijų klauskit pas vietos j 
agentus arba pas

Hasnlrarg-American line
209 Tremont St., Boston, Mass.
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LDS. 1-MO8 KUOPOŠSUSIRlN- 
KlMAS

LDS. i-mos kuopos pusmetinis 
susirinkimas įvyks ketvirtadieny, 
liepos 25 iį 7:30 vak vakare, pa
rapijos Salėj, 492 E. Seventh St. 
Visi nariai prašomi į šį susirinki
mą ateiti ir kurie fesate skolingi 
užsimokėkite Užvilktas mokestis.,

Valdyba

įsvvko ATOSTOGŲ

Jbfį. J. L. Paš&karais išvyko ant 
ūkės įnirai savaičių atostogų. Jo 
ofisas bus uždarytas iki rugpiūčio 
5 d.
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, = tvirto šimto. Mokytojų yra ae-
’T?® 8iinU ■ ,-..

Jaunuomenės auklėjimas yra 14- 
bai svarbus darbas. Vaikai šioje 
mokykloje yra auklėjami, kad jie
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VIEŠINS ANGLUS IR CHICA , 
GIEČIUS LiEfUViUŠ

Anglai parapijonai per savo pa- '■ 
rapijinius bazarus ir “lawn ; 
parties” ar išvažiavimus'kiekvie
nas praleidžia dešinikę. Vieną 
mačiau išsimainiusį dešimts dole- 
rių ir greitai vaikščiojantį prie 
biznių stalelių, kad anksčiau pa
rėjus į namus. Be praleidimo de
šimtinės jis neisiąs įnamus. Jis 
nesijausiąs atlikęs savo pareigą.

Labai yra gražu taip lojališku 
būti savo parapijai. Nenuostabu, 
kad anglai ir kiti greitai pasista
to mokyklas, bažnyčias, vienuoli
jas ir kitus parapijai reikalingus 
namus. ,

. Girdisi kad Bostoniečiai ne tik 
seks gerus krikščionis, bet jie 
juos pralenks. Jie kiekvienas iš
leis savo garbingos parapijos pik
nike Munchbock’s parke, Beach 
St., Roslindale, rugp. 11 d. po $10.

Taip, jie viršins ir chicagiečius 
lietuvius. Chicagos turtingi pa
rapijonai parapijų išvažiavimuo
se pakloja prie baro $5, $30, $50, 
$75, net ir $100 ir daugiau; ir ne
ima “change.” Bet tik turtingie
ji tą daro. O ką kiti chicagiečiai 
daro? Įdomu! Žinome ką Bos
toniečiai šį kartą darys. Jie visi 
pasirodys turtingi — visi parapi
jos piknike praleis po $10.00.

Tokiu duosnumu bostoniečiai vir
šins “subytins” ir anglus ir chi- 
cagiečiūs — net ir norwOodiečŪKų 
kurie nutarė, vieton rengti baza- 
rą, duoti parapijai po $5.00. Ki
ti norėjo nutarti duoti po $10.00. 
Tokiu duosnumu jie greičiau pa- 
sistatys parapijinę mokyklą, ku
rios reikalingumą visi pripažįsta, 
nors nevisi nori dirbti dėl jos ir 
jai aukuoti. Liuosnoris parapijos 
piknikas tai viena iš daugelio pro
gų parodyti širdį ir kišenių. Bos
toniečiams proga visiems.

Kvieslys

AUKŠČIAUSIAS SKYRIUS
Šiais metais So. Bostono lietuvių 

vasarinėje mokykloje atidarytas 
naujas aukščiausias skyrius, suau
gusiems ir vaikams. Tą skyrių ve
da prof. Pranas Galinis. Tai uni
versiteto skyrius, jeigu taip gali
ma pavadinti. Mokina istorijos, 
geografijos, gramatikos ir kitų 
mokslo dalykėlių.

Patartina ne tik suaugusiems 
vaikams ateiti, bet ir suaugusiems 
žmonėms mokytis arba pasiklausy- 
ti ką ir kaip mokina. Atėję nesi
gailėsite, nes išgirsite daug naujų 
ir svarbių dalykėlių.

Prof. Pranas Galinis, surinkęs 
žinias iš visų šaltinių, kiekvieną 
subjektą aiškina plačiai ir supran
tamai.

Mokinys

būtų geri lietuviai, kad jie mokėtų 
gerai lfetdvių kalbą. * -? ’

Iš istorijpg mefc žinome/ kad bū
ro taipiVadinami- “ tamsieji Ine
tai, ” bet Bažnyčia ir> tada, £vie|ė 
žmones bažnyčiose, .makjftddse? ir 
vienuolynuose. _ ,

Ir šiandien ihokslo srity Bažny
čia užim|jpirmą viet^. , Ą

Vaikąs gerki išmokytas, paau
gęs, nebijos stoti į pasaulinę ko
vą ir grumtis, kad ir su didžiau
siu priešu.

Bet vaikas yra it tas jaunas me
delis arba medžiaga, lenkiamas 
linksta.

Vaiko protas yra medžiaga mo
kytojo rankose. Jis tą medžiagą, 
gali palenkti geron pusėn.

Tad kiekvienas lietuvis turėhj 
siųsti savo vaikelius į vasarinę 
mokyklą, nes jie ten ne blogo, bet 
gero išmoks ir užaugę džiaugsis, 
Kad jūs jiems davėte progą lanky
ti lietuvišką mokyklą.

LAIMĖJO VYČIAI 8—2
Pereitą sekmadieny, South Bos

ton’o vyčiai lošė baseball East Bos- 
tone su Progressive A. C. Laimėjo 
vyčiai 8—2.

G.
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ŠV. JONO EV. BL. PAŠALP cM
DR-JOS VALDYBA

.. . ----------------1 • * -

tų paskelbta monarchija, o 
jos karalium būtų aįSŠūūktas

dujinės vaah 
tą prie ban- 

kŲito įr lenkų, valstybės žiu-, 
gimo.

ĮMaršįMs 
sų mihisterio 
byloje aštriai puolė seimą, 
kuris jam pastoja* kelią būti 
Lenkijos caru. , Kritikavo 
įstatymus ir dabartinę kon
stituciją. Jis apie'lenkų tri
bunolo įstąf^fną, pareiškęs, 
kad esąs toks. pąt. idiotiškas,, 
kaip ir dabartinė konstituci
ja- '

Pirmąjį Lenkijos seimą' 
pavadino valstybės išdavikų 
susirinkimu ir kurio hafidftiš 
vieta buvo kartuvėse.

Dabartinį seimą Pilsuds
kis neparlamentariniais išsi
reiškimais palygino su vaikų 
žaislu, kuris iš prvšakio ir 
užpakalio išleidžia gasus.

Tokios tai aplinkybės vedą
■ Lenkiją- prie -monarchijos, 
į Jeigu Pilsudškiui nebūsią 

pavesta kraštą savarankiš
kai valdvfį, tai Lenkijo^kil-. 
siąs naminis karas.

. . Sako, kad vidujinė
.Tnpan-

Hilary

SUGRĮŽO Iš EUROPOS
Dr. Charles E. Mackey buvo iš

vykęs į Europą praleisti atostogas. 
Dabar, sugrįžęs, su atnaujinta e- 
nergija vėl pradėjo darbuotis.

Rap.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
NEVEDUSIŲJU MOKESČIAI 

ITALIJOJ

1926 metas Italų vyriau
sybė Įvedė mokesni nevedu-‘ 
siems. Tų mokesnių per me
tus sueina apie 50 milijonų 
Nni. Mokesnis nevienodas. 
Jis mokamas nevedusių nuo 
26 iki 65 metų pagal šitokį 
tarifą: nuo 25—35 metų po 
35 lyrus metams, nuo 35—50 
metų po 50 lyrų metams, o 
nuo 50—65 metų o 25 lyrus 
metams. Nuo šių metų sau
sio 1 d. visi čia minėti mo
kesčiai padvigubinti. Iš su-

rinktų nevedusiųjų mokes
čių užlaikoma tani tikras 
fondas iš kurio aukštomis 
pinigi.Škomis pašalpomis šel
piamos tos šeini juos, kurios 
daug vaikų turi. Per tai no
ri Italijos diktatdrius' Mus- 
solini paskatinti italus dau
giau vaikų gimdyti ir tuo 
valstybę bei tautą stiprinti. 
Pagal paskutini gyventojų 
sąrašą Italijoj yra 1,400,000 
šeinių, kurios kiekviena turi 
daugiau negu 7 vaikus. 
Šiandien ten yra jati daug 
šeimynų su 12—15 vaikų.

'■ -M
Teįtphone South Boston

24 Thomas Pk., So. Boston. y A
Prot. Raštininkas — Jonas Glineckls,

5 Thonias Park, So. Boston, Maaa 
Fin. Raštininkas — Matas šeikis, ,7 ^5

364 Broadway, So. Boston, Mas*. > , 1 
Iždininkas — Andriejus Naudžiūnas,

885 E. Broadway, So. Bostoh, Masa. 
Maršalka — Jonas Zalkis, .,

7 AVlnfreld St, So. Boston, Mass.. 
Draugija laiko susirinkimus

trečią nedėldienj kiekvieno mį» Vj 
nėšio, 2-rą valandą po pietų, 7- 
parapijos salėj, 492 E. Seventt 
St., So. Boston, Mass.

D. L. K. KEISTUČIO DR-JOt 
- VALDYBO SANTRASAI'

r
Pirmininkas — Mot Versiackas /

694 E. Fifth St., So. Boston, Masa 
Vice-Pirmininkas — Povilas Rūką,

125 Bowen St, South Boston, Masą, ■ -‘JĮ 
Prot. Raštininkas — Ant Macejunaią i'r®

450 E. 7th St, So. Boston, Mas* : 
Fin. Raštininkas — Pranas TulelldS zį

109 Bowen St, South Boston. Mas*, 
Iždininkas — Andrius Zalieckas,

150 H Street, South Boston, Masfc' ‘ ■■•pij 
Tvarkdaris -- Kazys Mikalionls,

906 E. Broadway, So. Boston, 
Draugija laiko savo susirinkimus v--įį|3 

antrą nedėldienj kiekvieno mėhėsld 
Lietuvių Salėj, kertė E ir Sllver gt, į®
So. Bostdn’e, 1:30 vai. po pietą. įjs
Ateidami susirinkiman prašome ąt- 
si vesti naujų narių prirašyti -prig 
musų draugijos.

---------------------- w
L. R. K. SALDŽIAUSIOS ŠIRD. < 

V. J. PAŠALPINĖS DR-JOS 
VALDYBA--------- -------

• Pirmininkas — V. T. Savickas,
427 E. Seventh St, So. Boston, Mass. <Siį 

Vice-Pirmininkas — A. Naudžiūnas, -
8S5 Broadway, So. Boston, Mass. .

I’rot. Raštininkas — V. Tamoliunas,
40 Marine Rd., So. Boston, Mass.

Fin. Raštininkas — J. Kazlauskas, 1
44 Glendale St, Dorchester, Mass.. 

Kasierius — P. Kieponis,
266 Bolton St., So. Boston, Mass. 

Tvarkdaris — J. Leščinskas,
141 Bowfn St, So. Boston, Mass. • 

Draugija laiko susirinkimus kas ant»
rą panedėlj kiekvieno mėnesio 
vai. vakare, pobažnytinėj svetainė, ;į 
Fifth St, So. Boston, Mass.

Pirmininkas — Motiejus Žioba, 
539 E. 7th St, So. Bostbn,, MaSt 
Teltphone South Bostone

Vice-Pirmininkas — J. L. Pel
..B.e.n gi ą.j
i-. •. «• -

k

SĄJUNGOS 8-tą KP
’■ Cambridge, jMass.

i .lišiąitą rb •

įvyks Nedėlioję
July 28-tą d. 1929

w '■ S* ■ ■ - u * ■
M. wf9

PRIE EŽERO, NORVVOOD, MASS.
Gerbiamieji, dar tokio išvažiavimo nebuvo kokis šis 

bus. Bus visokių garimų ir Valgių. Yra didelė salė, ga- 
. lesim linksmai laiką praleist^ bus geriausi muzikantai 
ir pagrajis visieiųs. kaip- kas iiorėš. Bus virvės trauki
mas, bėgimas,' kaip tai, vyrų, iidterų ir vaikų.

. .s; Gerbiamieji lietuviai, r nepraleiskite šio pikniko, visi 
važiuokim ir aš ten važiuosiu.

Bušai išeis kaip 10:30 ir 11:31) vai. ryte.
Visus širdingai kviečia RENGĖJAI

KELRODIS: Automobiliais važiuoti iki Norvruod Sq., 
paimti po tiesiai AVaTpole Strėet ir važiuoti ligi Gas Sta- 
tion, iš ten paimti vėl po tiesiai ir tuoj piknikas.
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VIS RUOŠIASI KEISTI - 
KONSTITUCIJĄ

Lenkų vyriausybės bloko 
vadas pulk. Slayekąs pasa
kė Lodzėj kalbą pagrindi
niais politikoj- rikiavimai s. 
Slavekas gi’ię^i^Ti pareiškė, 
kad konstituciją žūt būt turi 
būt pakeista ir bus pakeista, 
nežiūrint to, kad .jai pakeis
ti reikalingi dit trečdaliai 
seimo balsų, o ’vytiaūsybės 
blokas turi tiktai viena freč- 
dali. Slayekas pąreiškėf.kad
šeimas bus priveistas tai pa- beteisiai, 
daiyti. Pasak jo- geriau su-

«
-----------------------r ----------- —-----------------------------------
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FARMOS

laužyti kaulus vienam seimo 
atstovui, negu išvesti Į gatvę 
kulkttsvydžius.-- ----

: Be to, pulk. Slavekas puo
lė lenku socialistų partiją, 
pavadindamas jos vadus 
priešvalstybiniu gaivalu.

; KAS DAROMA RUSIJOJ
Belgijos diplomatas .Joseph 

Doullet' savo knygoj ‘‘Mos- 
cou saus volios(Nudengto
ji, Maskva) aprašo bolševL. 
kį‘ ■ JišįRiiši-
ją pažino dar prieš -kąrą, bū
damas ten konsulu ir dabar 
dirbdamas ten 9 metus įvai
riose komisijose. Douillet 
shvo knygoje atidengia tam
sų vaizdą: teisės, ir Įstaty
mai yra tik popieriuje, dar
gi darbiu inkai yra visiškai 

Palyginti, maža
grupelė valdovų elgias tiro
niškai, sulig savo užgaido
mis, veda tautą ir šalį i pra
žūtį,, o jaunimą i nedorybes 
ir storžieviškumą. . Su visu 
smarkumu kovojama prieš 
krikščionystę. ■ Poži’miūose 
vis dar eina . nuolatiniški 
žiauriausi kankinimai ir 
kasdieniški gausūs be išklatr- 
;syrno, bė teisino sušatidymai.

DIDŽIAUSIA DOVANA
__Neužmirškite užsakyti savo my- 
limam sūnui, dukteriai ar mažam 
broliukui geriausią vaikų laikraš
tį “Žvaigždutę.” Tuo padarysi
te didžiausią jam džiaugsmą. .

“Žvaigždutė” yra viena iš įdo
miausių vaikų laikraščių, kurį net 
Švietimo Ministerija prenumeruo-1 
ja visoms mokykloms. Joje rasi
te daug pasakėlių, įvairių pari- 
skaitymėlių ir pačių vaikų kūri
nėlių. “Žvaigždutė” išeina kas 
njėnuo ir metams tevvaštuoja tik 
3 lit. Lietuvoje, užsienyje 6 litai.
Adresas: Lietuva, Kau

nąs, Liaudies, Namai, “Ž v a i 
ž‘d. ų t e^š ’ Administracija.

•g

VIDURIAI NEVIRŠKINO PER 25 
METUS, NUGA-TONE 

PAGELB&j’O

‘•'V
' v»»>

LIETUV. DUKTERŲ DR-JOt 
PO GLOBA MOTINOS ŠVft 

VALDYBA

• • 
*.

po iškentėjimo per 25 metus nuo vi- 
-clurią nevirškinimo. P-nas Elmont (’ap- 
ron, Akron, Ohio, surado i>agelbą varto
damas Nliga-Tone. .štai ką jis sako: 
“Aš iš vartoja u vieną butelį Nuga-Tone 
ir jos ištikrųjų padarė man daug ge
ra Aš kentėjau per 25 metus nuo ne
virškinimo ir vartojau visokias gyduo
les, kokias kas tik man rekomendavo, 
Itet nieks negelbėjo. Būdavo pabundu 
ns ryto ir mano liežuvis taip būdavo 
apsivėlęs, kad vos tik galėdavau kalbė
ti. Tų visų trubeiių dabar neturiu.’’

Tai yra didžiausias įrodymas pasau
lyje, kad Nuga-Tone yra geriausios svei
katos budavotojos. Faktinai, virš mi- 
1 ienas žmonių gavo puikiausias pasek
mes vartodami Nuga-Tone nuo skilvio 
trubelfij, prasto apetito, praradimo sva
rumo arba stiprumo, gasų viduriuose, 
raugėjimo, inkstų, kejienų ir pūslės tro
belių, galvos skaudėjimo, svaigulio, 
chroniško užkietėjimo, silpnų nervų, 
prasto miego ir panašių nedateklių. 
Nuga-Tone yra parduodamos pas visus 
vertelgas. Pabandykit butelį ir paste- 
bčkit puikias pasekmes, kurios pasiro
dys į keletą dienų. Jei jūsų vertelga 
neturi jų pas savesrake. reikalaukit, 
kad jis užsakytų jums iš olselio vaisti
nės.

Pirmininkė — Jieva Marksien^
625 E. 8th St., S. Boston, Mas*. _

Vice-Pirmininkė—Ona ZulonienA
11 Monks St., S. Boston, Maat.

Prot. Rašt. — Ona Siaurienė,
443 E. 7th St., S. Boston, MaM
Telephone South Boston 3422-Rt,

Fin. Rašt. — Bronislava Ciūnien^
29 Gould St., W. Rosbuiy, Mas*.

Iždininkė — Ona Staniuliutėj 's-3«
105 W. 6th St., S. Boston, Mass.

Tvarkdarė — Ona MizgirdienS,
1512 Columbia Rd., So. Boston, ę

Draugija savo susirinkimus laibi
kas antrą utaminką kiekvieno - yg
mėnesio, 7:30 vai. vakare, p<A
bažnytinėj svetainėj. i

Visais draugijos reikalais kreipki- ' < 
tės pas protokolų raštiniai^ 
laišku ar telefonu.
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“BIRUTES”

Kapitonas 
Leopdld 
Ziegehbein

i
i 
tI
1

ŠV. KAZIMIERO R. K. D-J0|v 
VALDYBOS ANTRASAI” *

DAN1EL J. FITZGERALD
v

PLŪMBING IR HEATING

FERNAUE IR PEČIUS 
tąsome.

j •>: Koto&uur*
882 Bromfvay,' South Boston

TW. South Boston 2870

•- •»;

JI L C

'i*

tupj šią npdęlę pąs savmjn^ąA ąnįį 
2’iriom. 9 Kemberma Road, Dor- 
chester, Mass. (L. 23)

Naujas Milžiniškas Garlaivis “BREMEN” Atplaukia

818 E. 6-th St., S. Boston, Mass.

• <

/

Naujas 50,000 tonu North German Lloyd okeano milžinas at
plaukė ĮNew York’ą. “Bremen” yra 938 pėdu ilgio, 98 įtėdfi 
pločio iryra didžiausias ir greičiausias Vokietijos garlaivis skers-- 
atlantiko kelionėje.

“Bremen,” kuris yra\kurenamas aliejum, talpina 
2,200 pasažierių ir prie to dar 950 laivo darbininkų.

Didžiausias ir geriausias patogumas tai tas, kad 
nuo “Bremen” laivo, kiekvieną kartą, orlaiviu paima 
siuntinius ir pristato j prieplauką dieny anksčiau ne
gu laivas atplaukia. Orlaivis nuo laivo' pakįla kumet 
būna apie 500 mailių atstumo nuo prieplaukos. Spe- 
cialė platforma yra įtaisyta orlaivams pakilti.

“firemcū.” grįš į Europą iš New Yorko Liepos 27 
dieną.

PARSIDUODA GERA 
FARMA

Sd’akrą žciffėš: pusė-'dirbamos, pu-? 
sė "irios. Gasolind stotis, ant pat. 
Stato Road, kuris eina tiesiai į Bal
tus kalnus. Vasaros laiku biznis 
labai geras. Namas yra 8 kamba
rių, barnė, vištininkaL Viskas ge» 
rame stovy. Viską aglrma nupirk
ti už $3,000. Vien girią parduo
dant galima gauti $3,000. Kas in
teresuojasi kreipkitės pas A. B.,

4Dudley St., Eofltbury, Mass. • 
■ \ (Li‘3tt)« • • ’ u.

« r » • •

s
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Grocemė ir saldainiu krautuve. 
Bfctnis.gerai išdirbta?. Kas int'eft- 
suojas. gali ateit persitikrini’. 
Kreipkitės: 188 W. 9-th St., South 
Bisfon. *TeL S. B. 4354. (L. 23)

| PIKNIKAMS
i
|Saldainių

’ Iš LIETUVOS
i .______________ ______ ,
t ■■■■■BaaaMBHBMBBMH
t
t Ką tiktai gautas didis trans

portas visokių rūšių saldainių.

, LITHUANIANIMPORTING
COMPANY

Pirmininkas — J. Grubinakaa,
24 Prescott St., Readville, Ma*. 

Vice-Pirmininkas — J. Markelioalą
140 Bowen St., So. Boston, Masa 

Prot Raštininkas — P. Milius,
541 E. Seventh St, S. Boston, MaMk 

Fin. Raštininkas — M. Seikls,
364 W. Broadivay, So. Boston, Ma* 

Iždininkas — V. Balutis
36 Mercer S t, So. Boston, Mas*. 

Maršalka — J. Zalkis.
7 IVInfield S t, So. Boston, Mkft y S 

Draugija laiko susi rinki mus kas ant’ * '
rą nedėldienj kiekvieno mėnesio, ' 
num. 492 E. Seventh SV parapijo* 
salėj, 7th St, South Boston, Mas&

------y ' -- :------ ---------------- -------- 1 Ž

ŠVENTO PETRO IR P0V1
DR-JOS VALDYBA

Bi&on. h’el. S. B. 4354.
,i ~--------------------------------------
Dorchestery, prie Codman Sq., 

gnųįĮąįąuri parduoti^pibą trijų 
šeimynų, iš oro ir vidl^i-jH’‘B1',H 
klbsos; vieta labai patogi, prie fito- 
iu, karų ir njokyk|ų.f At^aųkĮtįjj
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įvyks LDS. 10 kuopos mėnesinis 
susirinkimas. Kviečiame gausiai 
sueiti, nes turime keletą svarbių - 
sumanymų. Atsiveskite ir savo 
draugus(es) prirašyti. Valdyba

C. BROOKLYN, N. Y.
/

WATERBURY, CONN
Liepos 28 d., 1 vai. po pietų į- 

vyks LDS. 5 kuopos susirinkimas 
senos mokyklos kambary, Con- 
gress Avė. Ateikite vist Valdyba

,, gamina cigarų ne- Prieš 30 metų Britanijoj 
jgu pirmiau jų galėdavo pa--fotografijos aparatas buvęs
■gaminti tų salų gyventojos 
— mergaitės savo rankomis. 
Nors daug«cigarų mašinomis
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tai išrašydink jiems 
GRAŽIAUSI VAIKŲ

LAIKRAŠTĮ

“SAULUTĖ”
Y Daugybė paveikslų ! Pasakos,

H
ap

juokai. 
Žinutės iš

L

K*

K "4<'
Eį.

l 
vis tiek nesutinka parduoti.! 
Galop padėjo ji ant-stalo 15,- amerikiečiai sugebėjo ’pagaš 
000 dolerių. Mokslininkas 
nebegalėjo atsikratyti pa
gundos ir pardavė už tą su
mą drugelius, kurie mokslui 
buvo labai reikalingi. Ponia 
Dunmv tuojau tuos druge
lius užkaišė ant savo skrvbe-* 
lės. Parėjusi namo pamatė, 
kad papuošalui tokie druge
liai netinka, ir tą pačią dieną 
juos padovanojo savo tarnaį-

Kitą karią Vera * Dumny 
nusipirko 92 maudymuisi 
kostiumus, 
dieną jai apsistoti kažko- 
kiam žemiams restorane. Ji 
iš šeimininko pareikalavo, 
kad tučtuojau jai būtų pa- 
liuosuotas restoranas, bot 
šeimininkąs, turėdamas daug 
pelningi) klientų, su tuo ne
sutiko. Ponia Dumny užmo
kėjo už visus gėralus, kurie 
restorane buvo, ir jos reika
lavimas tada buvo mielu no
ru išpildytas.

minti,' bet pasirodė, kad yra 
nebe tokie skanūs kaip pir* 
miau. Viso pasaulio rūkyto
jai. pradėjo rūgoti ant ame
rikiečių kam jie cigarus su
gadino. Amerikiečiai biznie
riai dėjo visas pastangas, 
kad iš mašinų išeitų tokio 
pat skonio, cigarai, bet vis 
veltui. Skonis kitoks ir-tiek, 
nor-s ir tabako rūšis, ir jo 
apdirbimas bei rauginimas 
buvo daromas sulig senu re
ceptu. Beieškodami skonio 
pasikeitimo priežasčių jie 
atkreipė dėmesį į viėdą ne-.

Prisireikė vieną.

“R-Ms”

GERO CIGARŲ KVAPO 
PASLAPTIS

dirbiniu gamybos een- 
era Filipinų salos, ku- 
dabar valdo ainerikie- 
Iš senu laiku tose sa- 

gaminami cigarai yra 
laplitę po visą pasauli ir 

pasižvnii savo nepaprastai 
skaniu aromatišku kvapu. 
Amerikiečiai užėmę salas ir 
norėdami biznį išplėsti-tuo
jau įvedė Įvairias mašinas, 
kurios žemiai greičiau ir

sakymėliai, eilėraščiai, 
Piesos vaikų teatrui, 
gimtojo krašto ir plataus pasau
lio. Įvairumėliai. Uždaviniai ir 
pramogėlės. Patarlės, priežodžiai, 
mįslės. Darbeliai iš popieriaus, 
molio ir kitoki. Laikraščio kai
na: metams 2 dol., pusei metų— 
1 dol. Eina 2 kartus per mėnesį. 
Paveikslus piešia K. ŠIMONIS ir 
kiti dailininkai. Leidžia “PASA
KOS“ B-vė. Redaktorius A. Gied
raitis.

-Vienas Nr. susipažinti siunčia
mas veltui.

Adresas: ‘^Saulutės” Adminis
tracija Jurbarke.

m

dar nežinomas. Vienas fo
tografas, pavarde Menhir, 
nuvažiavęs vienam Britani
jos kaime kažkokių senoviš
kų daiktų fotografuoti. Fo
tografui apsidengiant juoda 
fotografijos marškele, sukė
lė žmonėse įtarimą, kad fo
tografas tam tikslui apsi
dengiąs, kad pasikalbėtų su 
aparate pasislėpusiu velniu. 
Puolė žmonės nelaimingąjį 
fotografą ir negyvai subadė 
su šakėmis.

Vėl kitas atsitikimas. Tik 
ką įvedus Britanijoj telefo
ną, kartų gydytojas per te
lefoną pranešė telefonistui,

kad prišauktų prie telefono 
vieną kaimietį, kuriam norė- 
jo pranešti vienų svarbią ži
nią. Kaimietis priėjo prid 
telefono ir stovi, ir kai jis Liepos 28 dieną, tuoj po sumos 
užgirdo pažįstamo gydytojo 
balsą, kurs toli gyvena, su
riko: “Pragaras mane šau- 

kūmštimis 
pavertė

kia!” ir su savo 
telefono aparatą 
šukes.—“Rytas”

ĮDOMŪS ĮVAIRUMAI
i

Japonijoj vietoj rugių au
ginama ryžiai. Čia darbinin
kai nuo atsišaldymo atsigin
ti dėvi apsiaustus iš žmonių 
plaukų padarytus.

NEW HAVEN, CONN.
L. D. S. 28 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
liepos 28 d., 1 vai. po pietų, baž
nytinėj svetainėj, 339 Green St. 
Kviečiame narius(es) ateiti. Gera 
proga užsimokėti duokles.

Valdyba

MONTELLO, MASS.
LŲS. 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugpiūčio 6 d., šv. Roko svetainė
je. Visi nariai prašomi ateiti į.šį 
susirinkimą ir užsimokėti senai 
užtrauktas mėnesines duokles.

Valdyba

1 w * -

nastebėtn smulkmena. KaiX. *- *-

tų salų vietinės mergaitės 
rankomis tabako lapus į ei
ga ms sukdavo, tai jos daž
nai tuos lapus savo seilėmis 
vi Įgydavo, kad susiklijuotų. 
Seilėmis suvilgyti tabako la
pai ir duodavo tą pasaulinį 
vardą įgijusi kvapą. Maši
nomis gi sukant niekas į ma
šinas nespiaudydavo ir jų 
kvapas pagedo. Rodos tai 
maža ir .juokinga smulkme
na i karią pačios -gaminto
jos dėmesio.neki-eipdavo ir 
lik reikalo verčiamos savo 
seiles aikvodavo. Dabar a- 
merikiečiai i iria tabako 
miidojų mergaičių seilių 
statą ir nori rasti būdą
kias seiles dirbtinai paga
minti. Jeigu gi to nepasi-. 
seks padarėt i. tai norint tų 
cigaru pramonę plėsti rei
kės iš mergaičių seiles pirk
ti ir lapai jomis vilgvti. *

“Ūk-kas”

NENORI SKIRTIS x

NASHUA, N. H.
LDS. 65 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks rugpiūčio 4 d., tuoj po 
antrų mišių pobažnytinėj svetai
nėj. Kviečiame narius ateiti, nes 
yra keletą svarbių sumanymų. 
Taipgi atsiveskite ir savo draugus 
prirašyti prie šios organizacijos.—

Valdyba

ga- 
są- 
to-

1

Kalėjimo viršininkas, išleisda
mas atlikusį bausmę kalinį, duoda 
tėvišką patarimą:

— Tikiuosių, mudu daugiau čia 
nepasim a t ysime.

— Ką? Gal ponas viršininkas 
perkeliamas į kitą vietą? “M. R.“ 

u----- ii----------  ‘

—r Ach, žiliai Petrute^ aš taip 
nusiminusi! Mano kavalierius ve- 
getarijonu pasidarė!

— Kodėl tu taip manai?

— Tik pagalvok. Seniau dova
nodavo man ■ brangias dovanas, 
kviesdavo į restoraną vakarieniau
ti, o dabar sipnčia ir siunčia gė
les!... “Ūk-kas”

VALGIO RŪŠIES PAKEI
TIMAS

T-. R. K. S. A. Conn. Apskritys, 
liepos 28, 1928, Charier Oak Par
ke, Statė T'air Grnnnd. Netv Park 
Avė., Ilartford. Conn. rentria išva
žiavimą. Prašome !a;< pą ir drau
gijų nieko nerengti toje dienoje, 
bet visi atsilankykite i mūsų išva
žiavimą. šis išvažiavimas Conn. 
valstijoj bus didžiausias ir gražiau
sias.

Rengimo Komisija

Balsas Iš Lietuvos

WORCESTER, MASS.
LDS. 108 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpiūčio 4 d., Aušros Vartų 
parapijos salėj, tuojaus po su
mos. Visi nariai meldžiami pri
būti, nes turime svarbių reikalų.

Kviečia Valdyba

SAINT CLAIR, PA.
LDS. 107 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugpiūčio 4-tą dieną,~ 
tuoj po sumos, šv. Kazimiero pa
rapijos salėj. Kviečiami visi na
riai dalyvauti ir užsimokėti mėne
sines mokestis ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

BROOKLYN, N. Y.
LDS. 12 kp. mėivsinis susirin

kimas įvyks liepos 26-tą d., 7:30 
vakare, Karalienės Angelų para
pijos svetainėj, kampas Robling 
ir South 4th gatvių.

Kuopos metiniame susirinkime 
nutarta susirinkimus laikyti kas 
mėnesį paskutiniam penktadieny.

Taigi malonėkite visi susirink
ti ir užsimokėti duokles kurie e- 
sate skolingi. Nepamirškite ir 
naujų narių atsivesti prirašyti 
prie mūsij brangios organizacijos.

Kviečia Valdyba

Juodukas (negras) dirbo vieno
je kino paveikslų gamykloje. Tai 
buvo Kalifornijoje. Ten buvo su
manyta padaryti nuotraukas nau
jiems juokingiems paveikslams — 
komedijai. Toje komedijoje turė
jo dalyvauti ir liūtas. Jis turėjo 
trumpam laikui atsigulti su tuo 
juoduku į lovą. Juodukas nusi
gando ir bijojo, kad liūtas jo “ne
suvalgytų.“ Tada juodukui buvo

L 
namie augintas—taip sakant “pie
nu išpenėtas.“ Bet juodukas vis 
tiek nenorėjo su juo gulti į vieną 
lovą. Pagalvojęs jis tarė:

— Taip, tai taip . . . Bet, juk 
mane kadaise irgi pienu iš bonku- 
tės penėjo, o dabar aš valgau ir 
mėsa . . . (“Žiburėlis”) -

L. Vitk.

BRIGHTON, MASS.
L. D. S. 22 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks penktadieny, 
rugp. 2, 7:30 vai, vakare, Lineoln 
svetainėj, 26 Lineoln St. Ateikite 
visi. Valdyba

____ pasakyta, kad tas liūtas nepiktas.

Lietuvis Dantistas

DR. S. A. GALVARISKI
(GALINAUSKAS)

414 Broadway, So. Boston
TeL So. Boston 2300 

Ofisas atdarai nuo 10 iki 12 vaL 
ryto, nuo 1:30 Iki 5:30 po piet ir 
nuo 6 iki 9 vakare, šventą dieną 

pagal susitarimą
f.

ELIZABETH, N. J.
LDS. 16 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, rugpiūčio 1 
d., 7 vai. vakare, bažnytinėje sve- 
tainėje. Nariai kviečiami gausiai 
ateiti ir atsivesti savo draugus(cs) 
prirašyti. Valdyba

HUDSON, MASS.
LDS. 56-tos kuopos susirinkimas 

įvyks penktadieny, liepos 26 d., 
Kazimiero Staniūno namuose, po 
num. 12 Water St. Mieli drau
gai ir draugės, malonėkite visi 
ateiti į šį susirinkimą, nes turime 
svarbių reikalų kuopos naudai. 
Taipgi malonėkite atėję užsimokė
ti, kurių yra užsivilkę mėnesinės 
duoklės. Be to, pageidaujama, kad 
nariai ateidami atsivežtų ir savo 
draugus prirašyti prie mūsų orga
nizacijos.

EASTON, PA.
LDS. 40 kuopos susirinkimas į- 

vyks rugpiūčio 4 d., tuoj po sumos 
šv. Mykolo parapijos svetainėj. 
Malonėkit visi nariai atsilankyti 
ir mėnesines mokestis užsimokėti, 
ir mėnesines mokestis užsimokėti.

M. Songaila

Rezidencijos Tel.: 0779-R. K.
Ofiso Telefonas: S. B. 0779-W.

S. BARUŠĖVIČIUS
Lietuvis Graborius, Balsuomuo- 

tojas, Real Estą te ir Public 
Notaras

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Rezidencija: 838 Dorchester A v. 
Dorchester, Mass.

Valdyba
CAMBRIDGE, MASS.

LŲS. 8 kuopos mėnesinis susi
rinkimas atsibus sekmadieny, 
rugp. 11, tuoj po sumos, Lietuvių 
bažnytinėj svetainėj. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktus mokesčius. Valdyba

PHILADELPHIA, PA.
LDS. nariai turi rodyti gerą pa

vyzdį visiems. Visuomet lankytis 
į susirinkimus LDS. 13 kuopos. Ki
tas susirinkimas įvyks penktadie
ny, rugpiūčio 2, 7:30 vai. vakare, 
mokyklos kambary. Ateikite gau- 
iai. Nepamirškite užsimokėti duo
kles. Valdyba

RADIO—VELNIO IŠRADIMAS

!< Lenki jos miesto Vircba- 
iio pranešama, kad vietos 
žmonės apkaltinę vieną pa
siturinti ūkininką už radio 
įvedimą. Pasklido po žmo
nes žinia, kad tas ūkininkas' 
įsigijęs ypatingą aparatą, 
kurio pagalba galįs su vel
niais snsikalbol i. Ir kaip 
lik tim laiku prasiplatino 
baisios gyvuliu ligos.

Žmonės apkaltino radio a- 
parato savininką, nes už jo 
susinėsima su velniais Die- I

Įgtylvas baudžiąs visą kraštą. 
Vienas prancūzų laikraštis 
prideda, kad visokias nauje- 

^įnybes toks pat likimas sutin-

Telefonas: S. B. 4768

DR. BALABAN
Gydytojas iš Rusijos

kuriuos paveda 
mano prižiūrėji
mui, visuomet 
būna patenkinti 
ir sutaupina ge
rokai pinigą.

Mano kaina vi
siems ir visur 
vienoda.

FONAS PETRUŠKEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS

162 Broadway, So. Boston, Mass. 
Residence: 313 W. Third St.

Telefonas: South Boston 0304AV.

374 DORCHESTER STREET 
SO. BOSTON, MASS.

LAIDOJIMUS

VARGONINKŲ SEIMAS
Amerikos Lietuvių R. K. Vargo- 

ninkų Sąjungos Seimas šįmet į- 
vyks antradieny, rugpiūčio 27 d. 
Lietuvių Parap. Svetainėje, prie 
So. Meade ir South gatvių, Wilkes 
Barre, Pa.

Šiuomi nuoširdžiai kviečiu visus 
mūši) muzikus-vargoninkus skait
lingai šiame seime imti dalyvumą, 
kad bendrai aptarus savo profesi
jos reikalus, o ypatingai bažnyti
nės bei pasaulinės lietuvių muzi
kos klausimą mūsų Išeivijoj.

Seimas prasidės lygiai dvyliktą 
vai. (Eastem Stanflard Time) vi
durdieny.

į Informacijų dėliai meldžiu ad
resuoti: Mr. J. Stulgaitis, 122 So.

• Meade St., Wilkes Barre, Pa.
Aleksandras Aleksis,

1 Vargoninkų S. Centro Pirm.

SAINT CLAIR, PA.
L. D. S. 107 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks sekmadieny, 
rugpiūčio 4 dieną, šv. Kazimiero 
parapijos salėj, tuoj po sumai.Vi- 
si kuopos nariai yra kviečiami at
silankyti į šį susirinkimą užsimo
kėti mokesčius ir naujų narių at
sivesti prirašyti. Valdyba

Tel. So. Boston 0823
naujoje Vietoje

LIETUVIS DANTISTAS 

DR. M. V. CASPER 
(KASPARAVIČIUS)

511 Brooaway, So. Boston 
O1sio valanda: 

nuo 9 iki 12 ryte ir nuo 2:80 Iki b 
Ir nuo 8 iki 8 vaL vakare. Ofisas 
uždarytas guba tos vakarais Ir ne- 
dėldleniais, talp-gl seredomls nuo 

12-toe dieną uždarytas 
Taipgi nuimu ir X-Ray

t 
I

DR.A. COHAN
Gydytojas ir Chirurgas

33 Copeland St., Quincy, Mass.
Tel. Granite 0283.

Nesenai sugrįžo iš Vienna ir Berly
no, kur specialiai studijavo. Ofiso 
valandos: 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

E. V. WARABOW
(Wrublianskas) 

LIETUVIS GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS 

1043 Washington Street 
Norwood, Mass. 
Tel. Norwood 1503 

MONTELLO OFFICE! 
104 Amen Street 

Telephone Brockton 1644-J

Aš esu Lietuvos gyvenimo žinovas. Kito 
kio, kaip aš, Lietuvoje nėra-. Kiekvieną dieną 
grumiuosi su tikėjimo, tautiškumo, sveikos po
litikos ir ekonomijos priešais. Mane pažįsta vi
si lietuviai. Nors kontroliuojamos ir persi jo
jamos kasdien mano mintys, betas nenusimenu. 
Aš kasdien lankau visus, kurie tik mane kvie- 

"cia ir pasakau daug saldžios ir karčios tiesos.
Nors nuo Tamstos mane skiria platusis At

lantas, jei tik panorėsi ir Tamstą lankysiu. Be 
to, jei Tamsta nori savo giminėms gyvenan
tiems Lietuvoje padalyti dideli džiaugsmą, pa- 
sistengk, kad aš juos lankyčiau.

Lietuvos gyventojus aš lankau tik už 5 li
tus visa mėnesi, už 15 litu 3 mėn., už 25 lit.— 
pusę metų, už 50 litu—visus metus. Užsienio 

/lankymas (išskyrus Latviją, Estiją ir Vokie
tija) atsieina dvigubai. Mano adresas: Duone
laičio gat. Nr. 24. Kaunas, Lietuva. 7

Aš tik teisybę rašau.
Aš esu vienintelis Lietuvos katalikų dienraš

tis “RYTAS.” Mane redaguoja prof. dr. Leo
nas Bistras.

Sįį ką s.

JUOZAS SEREIKA I KATARAS ir 
DŽIOVA

Aš esu daug meti) praleidęs 
gydant viršmijėtas ligas. 
Taipgi akią, ausi;, nosies 
ir gerklės ligas. Gydau 
kiekvieną ypatiškai, ir už 
rlvką patarimai.

Dr.Grady,327^trnntN,L
Valandos; Antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais 10—12 ry
te, 2—5, 7—8 vakare; sekmadie
niais 10—12 tlktaL i

: Sa Boston 1(562—1373

v?

f

i

Lietuvis Graborius

P. J. AKUNEVIČIUS
258 Broadway, So. Boston

Telephone So. Boeton 4486
Minia Šeimynom nariu!, likusiems 
nailaičiams arba glmlaėma pini
gai reikalingi. Taupykite juoe. Ai 
laidotuves aprūpinu gerai ir ne
brangiai.

Jefferson St., Newark, N. J. 
įgaliotas generalinis agentas 
šinėti laikraštį “D-ką.” Ku-

PATARNAVIMAS DIENĄ 
IR NAKTĮ

D. A. ZALETSKAS
Graborius ir Balsamuotojas
877 ir 448 Oam bridže Street 

Cambridge, Masa.
Telephone Unfrrerrity 8831-W

—
i Telefonai 

f ' B

1*5]

i 2C2j•g 11 zra
re pie norite užsirašyti laikraštį ar
te ha atnaujinti prenumeratą, mel- 
re Ižiame kreiptis viršminėtu adre- J L 
s ’u*
h Tel. Market 0609
i ’ “D-ko” Adm.

A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos, Mort- 

gičių, Laivakorčių ir Pinigų 
Siuntimo Agentūra.

PARDUODAM ANGLIS IR 
MALKAS 

Ofisas atdaras nuo 9 ryto ik! 
9 vakaro.

Norintieji telslnginnsio patarnavi
mo ir gerinusią pirkini!), kreipkitės 

pus mus.
832 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

XI METAI XI METAI

VISI, KAM TIK RŪPI MŪSŲ KARIUOMENE IR 
KRAŠTO GYNIMAS, SKAITO

9*

Tel. So. Boston 0506-W.
Lietuvy? Dantistas

A. L. KAPOČIUS
251 Broadway, South Boston 

(“Keleivio” name) 
Ofiso valandos nuo 9 iki 12, 
nuo 1:30—6 ir nuo 6:80—9 
vakare. Seredomis nuo 9—12 
vaL dienų. Subatomis nuo 9 
iki 6 rak. Nedėliotais nuo 9 
iki 12 (pagal sutartį).

PIGŲ, POPULIARŲ SAVAITINĮ KARIŲ LAIKRAŠTĮ. 

“KARY” yra daug paveikslų, apysakų, feljeto
nų, eilėraščių, Įvairenybių ir tt. Kiekviena- 
m e “KARIO” nr. yra jinksmas skyrius ^Kup
rinės pabiros.”

šiemet “KARYS” žymiai papigintas. Jo kai
na metams: Lietuvoje 8 litai; Amerikoje 1 dole
ris 60 amerikoniškų centų.

Redaguoja kpt. Balčiūnas. Leidžia Karo 
Maksi b Valdyba.

Adresas: Europa—Lithuania, Kaunas, Nepriklauso
mybės aikštė “KARYS.” • ' - < < ‘




